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ACTA NÚM. 21/2019 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2019.  

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

 

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

desembre de dos mil dinou, essent les 19:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 

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

 

Hi concorren els Senyors: 

 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA REGIDORA (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI   REGIDORA (ERC-MES-AM) 

 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
 
ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 
ISABEL MARTINEZ CID REGIDORA (JUNTS) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
 
 

Excusa la seva assistència el Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de 



 2 

Ciutadans.  

 

Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, 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 

 Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 23   
desembre 2019 

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 dilluns 23 de desembre de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens 
de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 
 
 

ORDRE DEL DIA 
  
   DICTAMENS 
 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
   DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
   Servei d’Ingressos 
 
1 Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 

2020. 
 
2 Aprovació definitiva de les bases de subvencions relatives a la fiscalitat municipal per 

a l'exercici 2020 
 
3 Aprovació de les modificacions dels acords municipals de delegació a la Diputació de 

Barcelona de les facultats de gestió i recaptació de la taxa per cementiris municipals 
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   Servei de Compres i Contractacions 
 
4 Donar-se per assabentats de la subrogació de l’empresa FCC Medio Ambiente, en els 

drets i obligacions de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA en el 
contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la 
neteja del passeig marítim i les platges. 

 

 

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

 

 

DICTAMENS 

 
CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei d’Ingressos 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 1 i 2 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

1  - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES 

FISCALS PER A L'EXERCICI 2020. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 24 d’octubre de 2019, va acordar l’aprovació 
provisional de la modificació de les ordenances generals dels ingressos de dret públic 
municipal i de les ordenances reguladores dels impostos, taxes, preus públics, tarifes i 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari i acordà obrir un termini d’exposició 
pública de l’expedient perquè tothom que hi tingués algun interès pogués presentar 
al·legacions. 
 
El termini d’exposició al públic ha estat de trenta dies, i s’inicià el dia següent de la publicació 
de l’anunci al BOP. L’anunci de l’exposició pública fou publicat al BOP del 28 d’octubre de 
2019,  per la qual cosa l’exposició al públic al taulell d’anuncis i al propi Servei d’Ingressos 
s’inicià el dia 29 d’octubre de 2019 i va finalitzar el dia 11 de desembre de 2019. 
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Dins d’aquest termini, s’han presentat diverses al·legacions, les quals consten detallades en 
el quadre d’al·legacions que s’adjunta a la present proposta. En aquest hi queden reflectits 
els comentaris que determinen l’estimació o la desestimació de cadascuna d’elles. Alguns 
serveis municipals han proposat diverses esmenes d’errors en el redactat de les ordenances, 
així com modificacions per a fer el redactat més entenedor, les quals consten detallades en 
els annexos que acompanyen la present proposta. 
 
Alguns grups municipals han formulat diverses peticions de modificació de preceptes 
d’ordenances fiscals que no han estat objecte de l’aprovació provisional acordada pel Ple 
municipal en data 24 d’octubre de 2019. També s’ha proposat la creació d’algunes taxes, així 
com la inclusió de noves bonificacions i increments i decrements d’imports de diversos 
tributs. Quant a aquestes peticions, cal dir que no poden ser incorporades en el text de les 
ordenances fiscals en el moment processal en què ens trobem, ja que l’article 17 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, exigeix que qualsevol modificació del redactat de les ordenances fiscals 
ha de ser aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament i acte seguit s’inicia un període 
d’informació pública de trenta dies per tal que la ciutadania pugui formular al·legacions i 
reclamacions respecte d’aquestes modificacions aprovades provisionalment. Després de dit 
tràmit, si s’han formulat al·legacions, cal respondre-les en sentit estimatori o desestimatori i 
aprovar definitivament les modificacions. En el cas que no s’hagin formulat al·legacions, les 
modificacions aprovades provisionalment esdevenen automàticament aprovades de manera 
definitiva. 
 
A banda d’aquest procediment, cal tenir present que les propostes de creació de tributs i 
bonificacions, o d’alteració de quotes exigeix l’elaboració prèvia dels estudis econòmics i 
financers, així com la corresponent previsió pressupostària, quan s’escaigui. 
 
Així doncs, totes les al·legacions i reclamacions que hagin estat formulades durant els trenta 
dies de l’exposició pública que es refereixin a preceptes que no hagin estat modificats en 
l’aprovació provisional feta pel Ple municipal en data 24 d’octubre de 2019, han de ser 
inadmeses a tràmit en la present aprovació definitiva.   
 
Per un altre costat, cal donar resposta a l’escrit presentat en data 9 d’octubre de 2019 pel 
Servei Català de la Salut, en el qual sol·licita la inclusió en l’ordenança de l’exempció de 
l’impost sobre béns immobles (IBI) prevista a l’article 62.3 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals (TRLRHL), per als béns de què siguin titulars els centres sanitaris de 
titularitat pública, sempre que estiguin directament afectats al compliment de les finalitats 
específiques d’aquests centres. 
 
Correspon ara aprovar definitivament les modificacions que ja es van aprovar de manera 
provisional en el tràmit anterior, juntament amb els canvis que s’han produït amb motiu de 
les al·legacions, els quals estan detallats en el quadre d’al·legacions esmentat. 
 
Fonaments jurídics 

 
1. Les modificacions proposades a l’ordenança general i a les ordenances fiscals 
reguladores dels impostos, les taxes, els preus públics i les prestacions patrimonials de 
caràcter públic no tributari 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 
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hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 
s’ajusten a la regulació que per aquests tributs determinen els articles de la pròpia norma. 
 
2. L'article 16.1 i 16.2 del TRLRHL disposa que els acords de modificació de les ordenances 
fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest cas i en els 
annexos que s’acompanyen, consta d'una manera clara i amb la redacció pertinent tot el que 
es modifica. 
 
3. Pel que fa a la proposta de modificació de tarifes i/o quotes formulada, s’ajusta en tots els 
casos a les previsions dels articles reguladors dels tributs i preus públics de la Llei 
reguladora de les d’hisendes locals esmentada, i hi consta, quan correspon, el pertinent 
informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 24, 25 i 26 del vigent 
TRLRHL. 
 
En el cas d'imposició de noves taxes, les ordenances s’hauran d' aprovar simultàniament a 
l'adopció dels respectius acords d'imposició. 
 
4. L'article 41 del TRLRHL preveu la possibilitat que les entitats locals puguin establir i 
modificar els preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la seva 
competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària pels 
interessats i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
En el cas d'imposició de nous preus públics, les ordenances s’hauran d' aprovar 
simultàniament a l'adopció dels respectius acords d'imposició. 
 
5. El decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), disposa en els seus articles 297 i següents que en la 
reglamentació del servei públic que s’ofereix s’han de preveure els mecanismes de cobertura 
i a l’establir les tarifes s’ha de respectar la regla de la Unió Europea que prohibeix 
l’establiment d’aquestes quan no són equitatives. 
 
Les tarifes han d’ésser suficients per a l’autofinançament dels servei i correspon al ple de 
l’entitat local aprovar la creació i la modificació de les tarifes dels serveis de la seva 
competència. 
 
La competència per l’aprovació de les tarifes proposades pels concessionaris dels serveis, 
és del ple de la Corporació. 
 
6. Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari consten regulades a l’article 
20.6 del TRLRHL. Tenen aquesta condició les contraprestacions econòmiques establertes 
coactivament que siguin percebudes per la prestació dels serveis públics a què es refereix 
l’article 20.4 del TRLRHL, realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o 
mitjançant gestió indirecta. En concret, tindran tal consideració aquelles exigides per 
l’explotació d’obres o la prestació de serveis, en règim de concessió, societats d’economia 
mixta, entitats públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres 
fórmules de dret privat. Aquestes contraprestacions econòmiques seran regulades mitjançant 
ordenança. 
 
7. En relació amb l’escrit de data 9 d’octubre de 2019 formulada pel Servei Català de la 
Salut, hem de dir que es tracta d’una petició de regular a l’ordenança fiscal de l’IBI una 
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exempció concebuda pel TRLRHL com a potestativa. Això significa que no és obligatòria, de 
manera que únicament serà vigent si l’Ajuntament així ho decideix. 
 
En el cas present aquest Ajuntament, per raons pressupostàries, no considera adient 
incloure aquest benefici fiscal a l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI. A més a més, és 
necessari tenir present que actualment l’Ajuntament de Mataró subvenciona el 60% de l’IBI 
de l’Hospital de Mataró, representant el 50% de l’import de l’IBI del sector sanitari mataroní. 
 
8. L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és el 
ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'haurà d'adoptar per 
majoria simple. 
 
Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Contestar les al·legacions presentades per les persones interessades, en els termes 
que s’expressen en el quadre d’al·legacions, el qual s’incorpora a la present proposta, 
s’aprova i es dona per reproduït. 
 
Segon.- Aprovar definitivament, per a l'exercici 2020, i següents les modificacions fetes a 
l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal i 
a l’ordenança general dels preus públics, així com les modificacions fetes a les ordenances 
fiscals 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 textos refosos de cadascuna 
d’aquestes ordenances. 

 
Aquestes modificacions es detallen als annexos números 1 i 2, els quals s’aproven 
definitivament i queden incorporats a la present proposta. 
 
Tercer.- Aprovar definitivament, per a l’exercici 2020 i següents, les modificacions de les 
ordenances fiscals reguladores de les taxes ja existents, segons es detalla a l’annex amb 
número 3, el qual s’acompanya i s’aprova, així com els textos refosos de cadascuna 
d’aquestes ordenances. 
 
Quart.- Aprovar definitivament, per a l’exercici 2020 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, així com els textos refosos de 
cadascuna d’aquestes ordenances. 
 
Cinquè.- Aprovar definitivament per a l’exercici 2020 i següents, així com acordar la 
imposició de la següent ordenança: 
 

 Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació del servei d’aparcament 
als pàrquings municipals (O 4.18). 
 

Sisè.- Aprovar definitivament, per a l’exercici 2020 i següents, les ordenances  reguladores 
de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, segons es detalla a l’annex 
amb número 6, el qual s’acompanya i s’aprova: 
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 Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no 
tributari de l’aigua (O 6.1) 

 Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no 
tributari del clavegueram (O 6.2) 

 Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no 
tributari dels serveis, treballs i subministraments complementaris a la venda de 
l’aigua (O 6.3) 

 Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques de caràcter no 
tributari del servei de transport urbà de viatgers de Mataró (O 6.4) 

 
Mitjançant la present resolució també s’acorda la seva imposició. 
 
Setè.- Aprovar per a l'exercici 2020 les modificacions fetes al llistat de categories fiscals dels 
carrers, les quals consten detallades a l’annex 7, que s’acompanya i s’aprova. 
 
Vuitè.- Aprovar definitivament la derogació de les següents ordenances: 
 

 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la verificació de l’ús anòmal dels 
habitatges buits (OF 3.24). 

 Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de la galeria de tir al servei 
de la Policia Local (O 4.10). 

 Ordenança reguladora de la tarifa de l’aigua (O 5.1) 

 Ordenança reguladora de les tarifes del clavegueram (O 5.2) 

 Ordenança reguladora dels preus dels serveis, treballs i subministraments 
complementaris a la venda de l’aigua (O 5.3) 

 Ordenança reguladora de les tarifes del servei de transport urbà de viatgers de 
Mataró (O 5.4) 

 
Novè.- Denegar la petició formulada en data 9 d’octubre de 2019 pel Servei Català de la 
Salut de regular a l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI l’exempció potestativa prevista a 
l’article 62.3 del TRLRHL. 
 
Desè.- Publicar les presents aprovacions definitives al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOP), indicant que contra aquesta resolució es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci al BOP.” 
 

 

 
ANNEX  1.-  ORDENANCES GENERALS  
 
1.1.- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 

 
I) La lletra a) de l’article 21.1.I) queda redactada d’aquesta manera: 
 
a) Que la suma dels ingressos de les persones que viuen en el domicili siguin inferiors o 
iguals als següents: 
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Nombre de persones 
Llindar d’ingressos (bruts/any) 

 

1 11.701,20  € 

2 14.860,52  € 

3 18.019,84  € 

4 21.179,16  € 

5 o més 24.338,48  € 

En el cas que un o més 
membres de la família tingui 
un grau de discapacitat igual 
o 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 víctima 
de violència masclista 

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 

 
Als efectes de determinar els ingressos bruts, es prendrà en consideració la suma de la 
base imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF, o 
en el seu defecte, rendiments integres del treball. 

 
 
II) La lletra a) de l’article 21.1.II) queda redactada d’aquesta manera: 
 
a) Que la suma dels ingressos de les persones que viuen en el domicili siguin inferiors o 
iguals als següents: 

 

Nombre de persones 
Llindar d’ingressos (bruts/any) 

 

1 12.600,00  € 

2 14.860,52  € 

3 18.019,84  € 

4 21.179,16  € 

5 o més 24.338,48  € 

En el cas que un o més 
membres de la família tingui 
un grau de discapacitat igual 
o 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 víctima 
de violència masclista 

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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III) S’introdueix aquest paràgraf a l’article 47.8: 
 
Les persones cotitulars de l’impost sobre béns immobles (IBI) que assumeixin el pagament 
dels rebuts de dit tribut gaudiran de les mateixes condicions de fraccionament del deute 
tributari que haguessin estat reconegudes en favor de l’altra persona cotitular.    
 
 
1.3.- ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
I) La lletra a) i el  quadre de l’article 13.1.I) queden redactats d’aquesta manera: 
 
a) Que la suma dels ingressos de les persones que viuen en el domicili siguin inferiors o 
iguals als següents: 
 

Nombre de persones 
Llindar d’ingressos 
(bruts/any) 
 

1 11.701,20  € 

2 14.860,52  € 

3 18.019,84  € 

4 21.179,16  € 

5 o més 24.338,48  € 

En el cas que un o més membres 
de la família tingui un grau de 
discapacitat igual o 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 víctima de 
violència  masclista 

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 

 
 
 
II) La lletra a) i el quadre de l’article 13.1.II) queden redactats d’aquesta manera: 
 
a) Que la suma dels ingressos de les persones que viuen en el domicili siguin inferiors o 
iguals als següents: 
 
 
 
 
 

Nombre de persones 
Llindar d’ingressos (bruts/any) 
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1 12.600,00  € 

2 14.860,52  € 

3 18.019,84  € 

4 21.179,16  € 

5 o més 24.338,48  € 

En el cas que un o més 
membres de la família tingui 
un grau de discapacitat igual 
o 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 víctima 
de violència masclista 

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 

 
 
 

 
ANNEX 2.-  ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS  
 
 
2.1.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA.  
 
I) L’article 7.1.a) queda redactat de la següent manera: 
 
1.a) Gaudeixen d’una bonificació en la quota de l’impost les transmissions de terrenys i la 
transmissió o la constitució de drets reals de gaudi, limitadors del domini, realitzades a títol 
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges, les parelles de 
fet, els ascendents i adoptants, quan la finca que es transmet és l’habitatge habitual del 
causant i de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió.  
 
En aquest aspecte, s’entén per habitatge habitual del causant aquell en què es trobés 
empadronat en el moment de la defunció. L’habitatge no perd aquest caràcter quan la baixa 
en el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades.  
 
S’entén per habitatge habitual de les persones adquirents aquell en què aquestes hagin 
estat empadronades de forma ininterrompuda durant, al menys els dos anys anteriors a la 
defunció, o des de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys. 
 
En cap cas es considerarà l’habitatge habitual de la persona interessada si l’ús d’aquest ha 
estat cedit a una tercera persona i per tant passa a ser l’habitatge d’una altra persona o 
família. 

 
El percentatge de la bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl que tingui 
l’immoble, de conformitat amb el següent:  

Valor del sòl Percentatge 
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Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i adjuntar-hi còpia 
del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència. 

 
La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la documentació 
per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va 
sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació 
emesa dins del període legal de presentació. 

 
En el cas en què la persona interessada no hagi demanat la pròrroga citada, el termini de 
sol·licitud serà d’un any a comptar des de la data de la defunció de la persona transmitent. 
No obstant això, la persona interessada haurà d’abonar els recàrrecs escaients generats per 
la presentació extemporània de dita sol·licitud. 

 
En el cas que la finca objecte de la bonificació sigui transmesa per actes inter vivos onerosos 
i voluntaris  dins del termini de quatre anys des que es va realitzar la transmissió per causa 
de mort, la persona beneficiària perdrà el dret a gaudir d’aquesta bonificació. 

 
L’Ajuntament o l’interessat han de realitzar la liquidació o l’ autoliquidació provisional amb 
contemplació de la bonificació, si s’escau. Passat el termini de quatre  anys, si no s’ha 
realitzat cap transmissió onerosa per actes inter vivos, la liquidació esdevé definitiva. Si s’ha 
realitzat transmissió onerosa per actes inter vivos, l’Ajuntament realitzarà el càlcul definitiu de 
l’impost i emetrà una liquidació complementària, considerant la quantitat ingressada com 
ingrés a compte. 
 
 
II) L’article 16 queda redactat d’aquesta manera: 
 
La quota d’aquest impost és la resultant d’aplicar a la base imposable un tipus del 18,00%.  
 
 
III) La disposició final primera queda redactada de la següent manera: 
 
Les darreres modificacions de l’ordenança han estat les dels article 7 i 16, amb efectes a 
partir de l’1 de gener de 2020. 
  
 
2.2.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  
 
I) L’article 7.4 queda redactat d’aquesta manera: 
 
4. Bonificació per a famílies nombroses 
 

Inferior a 78.647 € 95% 

Entre 78.647 i 117.971 € 50% 

Superior a  117.971 € 25% 
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Gaudeixen d’una bonificació en la quota de l’IBI, amb un màxim de 240 euros,  les famílies 
nombroses que  ho sol·licitin.  
 
El percentatge de bonificació serà en funció de les categories regulades en la legislació 
específica de famílies nombroses. 
 
Percentatge  Bonificaci

ó 

Categoria general:  50% 

Categoria especial i d’honor:  70% 
 
Els requisits per gaudir-ne són els següents: 
 

- Tenir reconeguda la condició de família nombrosa en data 1 de gener de l’exercici pel 
qual se sol·liciti la bonificació, d’acord amb la normativa vigent, i estar en possessió 
del títol corresponent. La bonificació s’atorgarà en funció del que estableixi aquest 
títol.   
 

- El subjecte passiu de l’IBI ha de ser membre de la família nombrosa i estar 
empadronat a l’habitatge habitual d’aquesta. 
 
Les persones cotitulars que no es trobin empadronades en el domicili familiar no 
tindran dret a aquest benefici fiscal. La bonificació serà aplicada en el rebut que li 
pertoqui abonar al subjecte passiu beneficiari d’aquesta bonificació. 
 

- Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge habitual que serà aquell que figura 
com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants, i en 
conseqüència només es concedirà per un habitatge. 

 
Requisits de renda: 
 
La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les persones físiques dels 
membres de la família nombrosa, no podrà superar les següents quanties: 
 
Núm. FILLS LÍMIT IMPOSABLE 

3 36.980 € 

4 51.772 € 

5 66.565 € 

6 i més 81.358 € 
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Respecte del quadre anterior, als efectes de la determinació del tram que correspongui en 
cada cas, es computaran exclusivament els fills els noms i cognoms dels quals apareguin en 
el carnet vigent de família nombrosa. 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a la que 
acompanyaran la següent documentació: 
 

- Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent. 
- Certificat de convivència, fent constar que tots els membres de la família viuen en la 
mateixa finca. 
- Acreditació dels ingressos, amb fotocòpia de la declaració de renda dels membres 
de la família nombrosa.  

 
El període per a fer la petició serà des del 2 de maig fins el 31 d’agost. 
 
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 la declaració responsable de la persona 
sol·licitant. 
 
La concessió de la bonificació tindrà efectes durant el període de vigència del títol de família 
nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars i es compleixin els 
requisits que contemplin les ordenances fiscals vigents per a cada exercici. 
 
En tot cas, el rebut s’haurà de pagar dins del període voluntari i, si s’accepta la sol·licitud, es 
procedirà al retorn de la quantitat que correspongui en aplicar la bonificació. 
 
 

II) El primer paràgraf de l’article 7.5 queda redactat d’aquesta manera: 

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles (ja 
siguin d’obra nova o no), en els que s’hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la 
instal·lació. 
 
 
 

En el cas que un o més 
membres de la família tingui 
un grau de discapacitat igual o 
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 masclista 

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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III) S’introdueix un apartat 8 a l’article 7, el qual queda redactat de la manera següent: 
 
8. Bonificació per habitatges cedits a la borsa de lloguer i a altres programes municipals de 
foment del lloguer assequible. 
 
L’Ajuntament bonificarà la quota de l’impost a favor de les persones físiques propietàries 
d’habitatges que els aportin a la borsa de lloguer municipal o al Projecte Lloguem/Yes We 
Rent. 

La bonificació serà atorgada de forma automàtica, sempre que l’ordenança fiscal vigent 
reconegui aquest benefici fiscal i un cop s’hagi acreditat, mitjançant informe del Servei 
d’Habitatge d’aquest Ajuntament, que l’habitatge ha estat cedit a la Borsa de Lloguer 
Municipal o al Projecte Lloguem/Yes We Rent, o bé que continua la seva vinculació amb els 
programes esmentats. 

La bonificació es calcularà en funció del temps que l’habitatge hagi estat llogat en l’exercici 
fiscal anterior. En concret, es bonificarà el 70% de la quota de l’IBI quan els habitatges 
romanguin en algun d’aquests programes durant un període superior als 9 mesos; el 50% de 
la quota de l’IBI quan ho facin durant un període entre 3 i 9 mesos; i un 25% de la quota de 
l’IBI quan ho facin durant un període superior a 1 mes. 

Qualsevol incompliment de les condicions reguladores de la Borsa de Lloguer Municipal o 
del Projecte Lloguem/Yes We Rent per part de les persones beneficiàries, suposarà la 
pèrdua de la present bonificació a partir del següent exercici fiscal. 

 
IV) L’article 10 queda redactat d’aquesta manera: 
 
El tipus de gravamen és el  0,58%  quan es tracti de béns de naturalesa rústica. 

 
Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen és: 

 
Coeficient general      0,5618 %                                                                                                              
 
Tipus diferenciats: 
 

ÚS A: MAGATZEMS I ESTACIONAMENTS                     0,9861 % 
ÚS C: COMERCIAL                                                        0,9861 % 

  ÚS G: OCI I HOSTALERIA                                              0,9861 % 
  ÚS I: INDÚSTRIA                                                            1,0549 % 
  ÚS O: OFICINES                                                             0,9861 % 

ÚS  P: EDIFICIS SINGULARS           0,9861 % 
 ÚS R: RELIGIÓS                        0,9861 % 

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

 
ÚS      DESCRIPCIÓ                                                LLINDAR V.C. 
 
A       MAGATZEM ESTACIONAMENT                    28.094  € 
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C       COMERCIAL                                                 151.060  € 
G       OCI I HOSTELERIA                                     1.856.346  € 
I         INDUSTRIAL                                                 492.486  € 
O       OFICINES                                                      291.579  €  
P         EDIFICIS SINGULARS          3.798.754  €            
R        RELIGIÓS            1.561.282  €              

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

 
En el cas que  l’ús principal assignat a un bé immoble per la Gerència Regional del Cadastre 
entri en contradicció amb els usos urbanístics previstos al pla general aprovat vigent i aquest 
ús comporti l’aplicació del tipus diferenciat , s’aplicarà el tipus corresponent a la parcel·la, 
d’acord amb l’informe del servei de planejament urbanístic de l’ajuntament. 
 
 
 
V) El contingut de l’article 11, relatiu al recàrrec de l’IBI, es trasllada i desenvolupa al 
nou capítol XI, denominat RECÀRREC SOBRE LA QUOTA DE L’IBI CORRESPONENT 
ALS IMMOBLES D’ÚS RESIDENCIAL DESOCUPATS AMB CARÀCTER PERMANENT.  
 
Els capítols X i XI, que inclouen els articles 11 a 14, queden redactats de la següent 
manera: 
 
 
Article 11 
 
1. El període impositiu és l’any natural. 
 
2. L’impost es merita el primer dia de l’any. 
 
3. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o de comunicació davant 
del cadastre immobiliari tenen efectivitat en la data de meritació d’aquest impost 
immediatament posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals. 
 
L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de valoració 
col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques 
especials ha de coincidir amb la prevista en les normes reguladores del cadastre immobiliari. 
 
4. Quan l’Ajuntament tingui coneixement de la conclusió d’obres que originin una modificació 
del valor cadastral respecte al que figura en el padró, ha de liquidar l’IBI en la data que la 
Gerència territorial li notifiqui el nou valor cadastral. 
 
5. La liquidació de l’impost comprèn la quota corresponent als exercicis meritats i no 
prescrits, entenent com a tals els compresos entre el següent a aquell en què van finalitzar 
les obres que han originat la modificació de valor i el present exercici. 
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CAPÍTOL X. NORMES DE GESTIÓ DE L’IMPOST 

 
Article 12 
 
Essent competència de l’Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol·licituds per 
acollir-s’hi han d’ésser presentades davant l’Administració municipal, davant la qual cal 
indicar, així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen una modificació del seu 
règim. 
 
 
Article 13 
 
1. Les alteracions que facin referència a immobles susceptibles d’inscripció cadastral que 
tinguin transcendència a efectes d’aquest impost determinen l’obligació dels subjectes 
passius de formalitzar les declaracions que portin a la seva inscripció en el cadastre 
immobiliari, conforme a allò que estableixin les seves normes reguladores. 
 
2. Les declaracions d’alta s’han de presentar en el cadastre o a l’Ajuntament acompanyades 
de la següent documentació: 
 

- Fotocòpia de l’últim rebut tributari de l’impost sobre béns immobles o contribució 
territorial satisfet sobre la finca objecte de declaració, si es disposa. 

 
- A més a més dels indicats, i segons el tipus de declaració, s’ha d’adjuntar els 
següents documents: 

 
a) Per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació: 
 

1. Plànol de situació. 
2. Plànol del solar. 
3. Plànols definitius de cada planta diferent. 
4. Certificat final d’obra o llicència de primera ocupació. 
5. Fulls d’annexos de dades tècniques. Quan existeixi més d’un titular, tants fulls de 
l’annex I (relació de titulars) com siguin necessaris. 

 
b) Per demolició total o parcial: 
 

1. Fotocòpia del document acreditatiu de la demolició. 
2. Descripció gràfica de la situació resultant. 
3. Per modificació d’ús o de destí: 
4. Fotocòpia del document que n’acrediti la modificació o la variació. 
5. Quan existeixi més d’un titular, tants fulls de l’annex I (relació de titulars) com 
siguin necessaris. 

 
c) Per variació de la naturalesa del bé: 
 

1. Fotocòpia del document origen del canvi de naturalesa del bé. 
2. Plànols o croquis acotats. 
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d) Per constitució de dret real: 
 

¨ Fotocòpia del document de constitució de dret real. 
 
e) Per atorgament de concessió administrativa: 
 

¨ Fotocòpia del document de concessió. 
 
f) Per divisió propietat horitzontal: 
 

¨ Fotocòpia del document pel qual s’efectua la divisió. 
¨ Tants fulls de relació de titulars com siguin necessaris (model en annex I). 

 
g) Per agrupació de finques: 
 

1. Document pel qual s’efectua l’agrupació. 
2. Plànol de la situació anterior. 
3. Plànol de la situació resultant. 
4. Tants fulls de l’annex II (relació de finques agregades) com siguin necessaris. 

 
h) Per segregació de finques: 
 

1. Document pel qual s’origina la segregació. 
2. Plànol de la situació anterior. 
3. Plànol de la situació resultant. 
4. Tants fulls de relació de titulars com siguin necessaris. 

 
 
 
CAPÍTOL XI. RECÀRREC SOBRE LA QUOTA DE L’IBI CORRESPONENT ALS 
IMMOBLES D’ÚS RESIDENCIAL DESOCUPATS AMB CARÀCTER PERMANENT 

 
Article 14 
 
1. D'acord amb l'article 72.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'estableix un recàrrec sobre la 
quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent als immobles destinats a un ús 
residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent. 
 
El recàrrec respon a la necessitat de protegir la funció social de la propietat afavorint el dret 
d'accés a l'habitatge dels ciutadans.  
 
El recàrrec s'exigirà en raó dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb 
caràcter permanent que estiguin situats en el terme municipal.  
  
2. Constitueix el pressupost de fet del recàrrec la titularitat dels immobles d'us residencial 
desocupats amb caràcter permanent conforme a allò establert en aquesta ordenança fiscal.  
  
3. Als efectes de la present ordenança, es considera immoble d'ús residencial desocupat 
amb caràcter permanent aquell immoble respecte del qual es tingui dret de propietat, 
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d'usdefruit o de superfície, i que a 31 de desembre estigui desocupat sense que hi hagi 
causa justificativa de la desocupació, perllongant aquesta situació durant almenys els dos 
anys immediatament anteriors. La desocupació serà declarada per l’Ajuntament en els 
termes que preveu aquest precepte. 
 
El còmput del termini de dos anys s'interromprà per l'ocupació de l'habitatge durant un 
període de, com a mínim, sis mesos continuats. 
 
Es consideren causes justificades de desocupació d'un habitatge: 
 

a) L'abandonament d'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població. 
 

b) Que l'habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució. 
 
c) Que l'habitatge estigui ocupat il·legalment i consti degudament acreditat. 
 
d) Que l’habitatge es destini a una activitat econòmica legalment registrada i així 
s’acrediti. 

 
La declaració de bé immoble d'us residencial desocupat permanentment s'ajustarà a aquest 
procediment: 
 
a) Fase d’actuacions prèvies: Aquesta fase inicial comprèn la tasca de detecció de possibles 
béns immobles destinats a un ús residencia desocupats permanentment.  

 
Seran considerats indicis de la desocupació permanent la informació proporcionada per: 

 

 Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics. 

 El Registre d’habitatges buits de la Generalitat de Catalunya.  

 La manca de subministraments o els consums anòmals proporcionats per les 
companyies subministradores de serveis. 

 Les dades relatives a la taxa de residus. 

 La consulta de procediments judicials amb connexió amb la causa de 
desocupació, a l’empara del previst a l’article 234.2 de la Llei Orgànica 6/1985, 
del Poder Judicial. 

 Les declaracions o els actes propis de la persona titular de l’habitatge o de 
l’immoble. 

 Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les administracions 
públiques que tenen atribuïdes les funcions d’inspecció en aquesta matèria i dels 
agents de l’autoritat en general. 

 La negativa injustificada de la persona titular de l’habitatge o de l’immoble a 
facilitar les comprovacions de l’Administració. 

 
Davant l’existència almenys d’un indici del qual s’infereixi que el bé immoble podria estar 
desocupat es realitzarà, sempre que sigui possible una inspecció ocular de l’interior de 
l’habitatge o del seu entorn exterior per part d’un inspector que tindrà condició d'agent de 
l'autoritat, de forma que els fets que es recullin en l'acta gaudiran de presumpció de certesa 
a efectes probatoris. 
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Sempre que sigui possible es requerirà la presència de la persona propietària per tal de 
realitzar la inspecció de l'interior del bé immoble. Altrament, en cas de negativa per part 
d’aquesta a l’ accés al seu interior o si no s’ha pogut localitzar, es podrà fer un seguiment 
d'inspecció de l’exterior de l’habitatge en dies i hores diferents i se n'aixecarà l'acta 
corresponent. 

 
La fase d’actuacions prèvies finalitza amb un informe on es conclou si el bé immoble destinat 
a un ús residencial, d'acord amb tota la informació de la qual es disposa, està aparentment 
desocupat o no. 

 
b) Fase de procediment per a la declaració d’immoble destinat a un ús residencial desocupat 
amb caràcter permanent:  
 
En cas que l'informe emès conclogui l’existència d’indicis dels quals s’infereix que el bé 
immoble destinat a un ús residencial ha estat desocupat per un termini superior a dos anys o 
no es pugui determinar el termini de desocupació, s'incoarà un expedient per determinar o 
confirmar la situació de desocupació permanent per un termini de més de dos anys sense 
causa justificada. 
 
L’acte d’incoació es traslladarà a la persona interessada juntament amb l'informe i li serà 
concedit un termini d'audiència de 15 dies per tal que formuli al·legacions, aporti 
documentació i proposi les proves que consideri adients. 
 
Transcorregut el termini indicat, si no s’han realitzat al·legacions o ha quedat acreditat el 
supòsit de desocupació permanent per un termini de dos anys sense causa justificada, es 
declararà la situació de desocupació permanent i s’ordenarà la inscripció en el Padró 
municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent. 
 
Contra la declaració d'immoble d'ús residencial desocupat amb caràcter permanent 
l'interessat podrà recorre conforme a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
c) Fase d’alta en el Padró municipal d’immobles desocupats amb caràcter: Els béns 
immobles declarats com a desocupats amb caràcter permanent hauran de ser donats d'alta 
d’ofici en el Padró municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent que a aquest 
efecte gestioni l'ajuntament. 
 
Igualment, hauran de manifestar-se les variacions que afectin a aquest qualificació de 
l'immoble o que puguin determinar la seva baixa en el registre.  
 
L'alta en aquest padró també la pot fer voluntàriament la persona titular del dret que 
correspongui. 
 
4. El subjecte passiu del recàrrec coincideix amb el de l'Impost sobre Béns Immobles la 
quota líquida del qual és objecte de recàrrec d'acord amb les normes de la present 
ordenança. 
 
5. El recàrrec consistirà en l'aplicació del percentatge del 50 % sobre la quota líquida de 
l'impost sobre béns immobles de l'immoble d'us residencial declarat desocupat . 
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La quota líquida sobre la que recaurà el recàrrec correspondrà a la de l'exercici de l'impost 
sobre béns immobles de l'any en que es meriti el recàrrec. 
 
6. El recàrrec es meritarà el 31 de desembre de cada exercici, en tant que l'immoble hagi 
estat declarat desocupat i mentre que aquest no hagi estat donat de baixa del registre 
municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent. 
 
7. Es practicaran liquidacions de venciment singular en aquells supòsits on s'hagi produït la 
incorporació per primera vegada d'immobles al registre municipal d'immobles desocupats 
amb caràcter permanent. 
 
Un cop practicada la liquidació anterior, i a partir de les dades existents en el registre 
municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent, s'elaborarà anualment el padró 
fiscal que inclourà les corresponents liquidacions del recàrrec, que es notificaran 
col·lectivament mitjançant edictes que així ho adverteixin.  
  
8. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió d’aquest 
recàrrec, seran competència exclusiva de l'ajuntament i comprendran les funcions de 
concessió i denegació d’exempcions, realització de les liquidacions conduents a la 
determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels 
expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra 
aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les 
matèries compreses en aquest apartat.  
 
Les liquidacions tributàries seran practicades per l'ajuntament, tant les que corresponen a 
valors-rebut com les liquidacions de venciment singular. 
 
No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es produeixin 
modificacions de caràcter general dels elements integrants del recàrrec, mitjançant la 
corresponent ordenança fiscal. 
  
 
9. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà 
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la 
Província.  
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei 
general tributària, que són: 
 

a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes 
posterior. 
 

b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon 
mes posterior. 

 
Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense 
que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que s’exigeixin els 
recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei general 
tributària. 
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10. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'ajuntament, els interessats poden 
formular el recurs de reposició previst en l'article 14 del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període 
d’exposició pública dels padrons corresponents. 
 
La interposició del recurs de reposició davant l'ajuntament no suspèn l’acció administrativa 
per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat 
sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi garantia pel total del deute 
tributari.  
No obstant, en casos excepcionals, l'ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, 
sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o 
bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna. 
 
Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu 
en els terminis següents: 
 

a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de 
l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició. 
 

b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de 
l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 

  
 
11. D'acord amb allò establert a la disposició addicional primera de la Llei 14/2015, de 21 de 
juliol, de la Generalitat de Catalunya, les mesures compensatòries o de coordinació 
pertinents a favor de l'ajuntament seran els que reglamentàriament s'estableixin en el 
desenvolupament de dita disposició.  
 
 
12. Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
 
 
VI) La disposició final segona queda redactada de la següent manera: 
 
Les darreres modificacions, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2020, han estat les dels 
articles 7.4, 7.5, 10, 11, 12 i 13, així com la creació del 7.8 i del 14. 
 
 
2.3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
I) L’article 6.2 queda redactat de la següent manera: 
 
El tipus de gravamen serà de 4 %. 
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II) Se suprimeix el següent paràgraf de l’article 9: 
 

Obres  

Cales en vorera i 
calçada:  

Es considerarà una superfície de 120 m²/cala 
aplicats als preus anteriors 

 
 
III) La disposició final segona queda redactada de la següent manera: 
 
Les darreres modificacions, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2020, han estat les de 
l’article 6.2 i 9. 
 
 
2.4.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
I) L’article 5.3 i 5.4 queden redactats de la següent manera: 
 
3. 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 20 
% en la quota de l’impost. 
 
4. Els vehicles que no es trobin inclosos a la categoria de clàssics però tinguin una antiguitat 
igual o superior als 35 anys comptats des de la data de fabricació, gaudiran d’una bonificació 
del 100 % en la quota de l’impost. 
 
II) L’article 5.5 queda redactat de la següent manera: 
 
5. Gaudiran d’una bonificació per raons mediambientals, les persones titulars dels vehicles 
classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit segons la següent 
tipologia: 

 
a) Bonificació del 75% de la quota per als vehicles “Zero Emissions”, categoria que 

inclou els següents tipus de vehicles: 
 

  L, M1, N1, M2, M3, N2 i N3 classificats al Registre de Vehicles de la Direcció 
General de Trànsit com a vehicles elèctrics de bateria (BEV). 

 Vehicles elèctrics d’autonomia estesa (REEV). 

 Vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb autonomia mínima de 40 
km o vehicles de pila de combustible). 

 Vehicles d’hidrogen (HICEV). 
 
b) Bonificació del 70% de la quota per als vehicles “ECO”, categoria que inclou els 

següents tipus de vehicles: 
 

 Vehicles  L, M1 i N1 classificats al Registre de Vehicles de la Direcció General 
de Trànsit com a vehicles híbrids endollables amb autonomia <40km; Vehicles 
híbrids  no endollables (HEV); vehicles propulsats per gas natural; vehicles 
propulsats per gas natural comprimit(GNC), gas natural liquat (GNL), o gas 
liquat del petroli (GLP). En tot cas , hauran de complir els criteris de l’etiqueta 
C de la Direcció General de Trànsit. 
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 Vehicles  M2, M3, N2 i N3 classificats al Registre de Vehicles de la Direcció 
General de Trànsit com a híbrids endollables amb autonomia <40km;  híbrids  
no endollables (HEV), propulsats per gas natural, per gas natural 
comprimit(GNC), gas natural liquat (GNL), o gas liquat del petroli (GLP). En tot 
cas , hauran de complir els criteris de l’etiqueta C de la Direcció General de 
Trànsit. 

 
III) S’introdueix un apartat 6 a l’article 5, el qual queda redactat de la següent manera: 
 
Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat a la meritació de l’impost produeixen efectes 
en el mateix exercici de la sol·licitud, sempre que s’hagin complert els requisits establerts per 
a tenir-hi dret quan es merita l’impost  i que hagin estat sol·licitats abans del 30 de juny, en el 
cas de rebuts de venciment periòdic o, tractant-se de liquidacions, s’hagin sol·licitat abans de 
què aquestes siguin consentides i fermes. 
 
IV) La disposició final queda redactada de la següent manera: 
 
Les darreres modificacions amb efectes des de l'1 de gener de 2020 han estat les dels 
articles 5.3 i 5.5, així com la introducció d’un apartat 6 a l’article 5. 
 
 
2.5.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
I) El quadre dels coeficients de l’article 6 queda redactat de la manera següent: 

Categoria. via 
pública: 

1 2 3 4 5 6 7 

Coeficient situació:  3,80 3,56 3,01 2,59 2,41 1,81 1,51 
 

II) L’article 10.1 queda redactat de la següent manera: 

Article 10. Bonificacions de caràcter voluntari 
 
1. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària corresponent, els subjectes 
passius que compleixin els requisits següents: 

 
- Produeixin energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia solar o 
altres energies renovables, essent aquestes totes aquelles previstes per la legislació 
vigent, sempre que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades en el terme 
municipal de Mataró. 

A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies 
renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les 
Energies Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i les 
instal·lacions que permetin la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil. 

- Realitzin les seves activitats industrials, des de l’inici de la seva activitat o per trasllat 
posterior, en locals o instal·lacions allunyades de les zones més poblades del terme 
municipal. 
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- Estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objectiu reduir 
el consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i 
fomentar l’ús dels mitjans de transport més eficients, como el transport col·lectiu o el 
compartit. Aquest Pla de Transport haurà d'estar informat favorablement per 
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 

La bonificació té caràcter pregat i s’aplicarà durant els 3 anys següents del període impositiu 
en què es sol·liciti i mentre el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per 
l’ordenança vigent en cada període impositiu. 
 

En cap cas la quantitat de bonificació serà superior al 50% del cost econòmic de la 
instal·lació per a l’aprofitament energètic. 

 
 
III) L’article 16.4 queda redactat de la següent manera: 
 
4. Quan la declaració de baixa es presenti fora del termini  indicat en l’apartat segon d’aquest 
article, respecte d’una activitat que prèviament figuri inscrita en el cens d’empresaris, 
professionals i retenidors depenent de l’AEAT, la data de cessament s’acreditarà mitjançant 
certificat emès per l’AEAT on consti la data efectiva de baixa el referit cens d’empresaris, 
professionals i retenidors. En cas contrari, s’haurà de presentar qualsevol documentació o 
mitjà de prova admès en dret que acrediti el cessament de l’activitat. 

 

Quan no s’aporti prova suficient, s’entendrà que la data de cessament s’ha produït a la data 
de presentació de la declaració. 

 
 
IV) Se suprimeix el contingut de l’article 17, el qual disposava el següent: 
 

Quan l’Ajuntament tingui coneixement del començament, d’una variació o del cessament en 
l’exercici d’activitats gravades per l’impost que no hagin estat declarats pel subjecte passiu, 
procedeix a notificar-ho a l’interessat, concedint-li un termini de quinze dies perquè formuli 
les al·legacions que estimi convenients al seu dret. Transcorregut aquest termini, i a la vista 
de les al·legacions formulades, l’Ajuntament procedirà, si s’escaigués, d’ofici a la inclusió, 
variació o exclusió que procedeixi en els censos de l’impost, notificant-ho al subjecte passiu. 

 
 

V) Es renumeren els articles 17, 18 i 19, els quals passen a tenir el següent contingut: 

 
Article 17. Recursos contra els actes liquidadors 
 
Contra els actes liquidadors pot interposar-se prèviament recurs de reposició preceptiu, i 
contra la resolució d’aquest, recurs contenciós administratiu davant el jutjat corresponent. 
 
Article 18. Comprovació i investigació 
 
En l’exercici de les seves funcions, la inspecció ha de desenvolupar les actuacions de 
comprovació i investigació relatives a aquest impost, ha de practicar les liquidacions 
tributàries que, en el seu cas, procedeixin, i notificar la inclusió, l’exclusió o l’alteració de les 
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dades contingudes en els censos resultants de les actuacions d’inspecció tributària, tot això 
pel que fa a quotes municipals. 
 
Contra els actes derivats de les actuacions d’inspecció que suposin inclusió, exclusió o 
alteració de les dades contingudes en els censos, es pot interposar reclamació 
economicoadministrativa davant els tribunals economicoadministratius de l’Estat, prèvia 
interposició del recurs de reposició regulat en l’article 14.2. ñ) del TRLRHL. 
 
Article 19. Infraccions 
 
La falta de presentació o presentació incorrecta de la declaració d’alta, de variació o de 
baixa, així com l’incompliment dels terminis establerts per a aquestes declaracions, 
constitueixen infraccions tributàries que són sancionades d’acord amb el que queda establert 
en el capítol III del títol IV, regulador de la potestat sancionadora de la Llei general tributària.  

 

 
VI) S’introdueix una segona disposició transitòria segona, la qual queda redactada de 
la següent manera: 
 
Les activitats que en data 1 de gener de 2020 siguin beneficiàries de la bonificació prevista a 
l’article 10.1 de la present ordenança, durant els propers 5 exercicis experimentaran una 
reducció anual del 10% de dit benefici fiscal, fins la seva desaparició. Una vegada finalitzat 
dit període els subjectes passius podran sol·licitar-lo de nou d’acord amb el règim establert 
per l’ordenança fiscal vigent.  

 

VII) La disposició final tercera queda redactada de la següent manera: 

 
Les darreres modificacions que tindran efecte a partir de l’1 de gener de 2020 de l’ordenança 
han estat les dels articles 6, 10 i 1; la renumeració dels articles 17 i següents, així com la 
incorporació de la disposició transitòria segona. 

 

 

 

 

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. 
 
I) El primer paràgraf de l’article 3 queda redactat de la següent manera:  
 
Llevat del cas de robatori o altres formes d’utilització del vehicle en contra de la voluntat del 
seu titular degudament justificades, són subjectes passius els propietaris dels vehicles 
retirats i/o dipositats, i immobilitzats, i els propietaris dels béns mobles incautats i dipositats. 
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Tots ells estan obligats a pagar o a garantir el pagament de la tarifa que s’assenyala, amb 
independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa, i com a requisit 
previ a la devolució del vehicle o la cosa dipositada. No obstant, en els supòsits 
d’enganxament, es considera substitut del contribuent la persona que condueix el vehicle. 
 
II) L’article 4 queda redactat de la següent manera: 
 
TARIFES EUROS 

a. Automòbils o furgonetes (per minuts a partir dels 60 minuts)  0,0306 € 

b. Motocicletes i vehicles de dues rodes, motocarros i efectes diversos (per minuts a partir dels 60 
minuts)  

0,0306 € 

c. Camions, autocars, camionetes, “plataformes” i similars (per minuts a partir dels 60 minuts) 0,0306 € 

Els apartats a.. b. I  c. tindran com a límit diari la quantitat de 9 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 137,00 € 

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 

50,22 € 

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: 

75,33 € 

d. II) Trasllat i emmagatzematge de bicicletes i vehicles sense motor:  

                    d.II.1. Retirada 47,42 €  

                   d.II.2. Emmagatzematge, per dia i m² 0,66 € 

e. Incautació i emmagatzemat de béns mobles:  

e.1) Incautació 47,42 € 

e.2) Emmagatzemat, per dia i m2  0,66 € 

f. Vehicles abandonats  

f..1) Retirada i permanència en el dipòsit de vehicles abandonats a la via pública. El preu serà la suma de 
la retirada més l’estància en el dipòsit. La retirada és l’establerta a l’apartat d.1) d’aquest mateix article. 
L’estància en el dipòsit serà de 194,40.- euros.   

331,40  
€ 

f.. 2) Retirada i permanència en el dipòsit de vehicles abandonats a la via pública en el cas que el seu 
titular presenti la renúncia del  vehicle : l taxa correspondrà al pagament de la retirada que és l’establerta a 
l’apartat d.1) d’aquest mateix article.   

137,00  
€ 

g. Utilització d’aparells immobilitzadors  

g.1) Immobilització de vehicle sense que s’efectuï l’ingrés al dipòsit municipal, efectuant l’ingrés 
dins dels 5 dies següents a l’enganxament,  

50,22 € 

g.2) Immobilització de vehicle sense que s’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 

75,33 € 

 
3.5.- TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPAL 
I) Les tarifes de 2020 seran les següents:  
TARIFES EUROS 

Concessió permanent nínxol 1r. pis sense ossera 3.216,54  

Concessió permanent nínxol 2n. pis 3.696,92  
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Concessió permanent nínxol 3r. pis  3.216,54 

Concessió permanent nínxol 4t. pis  2.053,81  

Concessió permanent nínxol 5è. pis 1.785,09  

Concessió permanent nínxol 6è. pis 1.281,05  

Concessió permanent nínxol 1r. pis amb ossera 3.836,64  

Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral sense ossera 4.533,79  

Concessió permanent nínxol 2n. pis lateral 4.928,66  

Concessió permanent nínxol 3r. pis lateral 4.793,39 

Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral amb ossera 5.066,16 

Concessió permanent tomba de tres departaments  17.285,36 

Concessió permanent columbari 990,49  

  

Concessió temporal nínxol 1r. pis sense ossera 1.287,07  

Concessió temporal nínxol 2n. pis 1.478,78 

Concessió temporal nínxol 3r. pis 1.287,07  

Concessió temporal nínxol 4t. pis 821,54 

Concessió temporal nínxol 5è. pis 712,01  

Concessió temporal nínxol 6è. pis 508,34  

Concessió temporal nínxol 1r. pis amb ossera 1.533,54  

Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral sense ossera 1.812,88  

Concessió temporal nínxol 2n. pis lateral 1.971,69  

Concessió temporal nínxol 3r. pis lateral 1.916,93  

Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral amb ossera 2.026,48 

Concessió temporal tomba de tres departaments  6.914,14  

Concessió temporal columbari 396,20  

  

Lloguer per tres anys nínxol 4t. pis 453,32  

Lloguer per tres anys nínxol 5è. pis 392,85  

Lloguer per tres anys nínxol 6è. pis 280,47  

Lloguer per un any columbari prorrogable 64,44  

  

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  755,54  

Lloguer per cinc anys nínxol 5è. pis 654,73  

Lloguer per cinc anys nínxol 6è. pis 467,39  

  

Tombes 2.911,32  

Llosa tomba granet (amb inscripció) 2.880,90  

Concessió ossera frontal 1.056,11  
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Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció A 562,75  

Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció B 834,58  

Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció C 1.261,29  

Làpida i marbre ampit columbari cementiri de les Valls  485,41  

Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció A 400,49  

Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció B 735,06  

Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció C 943,11  

Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció D 1.242,36  

Marc - vidriera nínxol cementiri Caputxins 243,55  

  

Incineració de cadàvers  706,43  

Servei incineració - inhumació - concessió permanent de columbari amb 
làpida 

2.386,18 

Servei incineració - inhumació - lloguer 2 anys columbari  1.012,24  

Servei incineració - inhumació en espai memorial de cendres 1.002,03  

Servei exhumació i incineració de restes  907,54  

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

1.250,96  

  

Neteja i ofrena floral en sepultura ( 1 vegada any) 79,22  

Neteja i ofrena floral en sepultura ( 3 vegades any) 216,06  

Treballs de rehabilitació i manteniment, import hora / operari 46,51  

  

Drets d'inhumació o exhumació en nínxol 247,58  

Drets d'inhumació o exhumació en tombes i panteons 394,44  

Drets d'inhumació o exhumació en columbari 120,92  

Drets d'inhumació de cendres i inscripció en espai memorial 295,60  

Trasllat de restes dins del mateix cementiri 315,55  

Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en nínxol 169,58  

Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció 40,69  

Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció 40,69  

Condicionament sepultura (inclou sudari) 135,80  

  

Permís i col·locació de làpida 78,01  

Permís i col·locació de laterals (cos complet) 42,40  

Permís i col·locació d'arrebossat de façana 118,71  

Permís i col·locació de marc - vidriera 84,80  

Permís i col·locació de boques - aplacats de façanes 118,71 

Permís i col·locació de mabre ampit de nínxol (Les Valls) 42,40 

Permís i col·locació de llosa tomba 250,10  

Expedició de títol  41,40 

Pròrroga de concessió 61,12  

Altres casos anàlegs 61,09  
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Inscripció en tapa de tancament 67,89 

Tramitació de documentació 61,09  

Expedient administratiu de canvi de nom 80,03  

  

Drets de conservació general del cementiri per nínxol 16,96 

Drets de conservació general del cementiri per tomba o panteó 101,90  

Drets de conservació general del cementiri per columbari 8,49 
 
 
 
II) Es modifica la disposició final tercera, que queda redactada de la següent manera: 
 
“ TERCERA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les de l’article 6, 
amb efectes 1 de gener de 2020. ” 
 
 
3.6.- TAXA PER SERVEIS ESPECIALS PER A ESPECTACLES O TRANSPORTS 
 
L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
TARIFES EUROS 

a) Circs, teatres i altres instal·lacions destinades a espectacles i similars de qualsevol mena: 

Per cada hora de servei, en dissabte, diumenge o dia festiu  49,16 

Per cada hora de servei, en dia feiner  30,93 

Dies d’actuació durant la Festa Major de la ciutat, o dels barris, per cada dia  95,00 

b) Les llicències o permisos pel pas de caravanes, grans transports, etc., pagaran: 

Per cada hora de servei, en dia festiu  49,16 

Per cada hora de servei, en dia feiner  30,93 

c) En els supòsits de l’article 2.1.b), la tarifa es fixarà, quan les característiques de la taxa ho permetin, 
d’acord amb la capacitat econòmica de les persones que hauran de satisfer-la. 
 
 
3.8.- TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
I) L’article 1 queda redactat de la següent manera: 
A l’empara del previst als articles 57 i el 20 4.s) de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, l’Ajuntament estableix 
les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals, que es regiran per la 
present Ordenança. 
 
II) L’article 2 queda redactat de la següent manera: 
Constitueix el fet imposable de les taxes per la prestació del servei de recepció obligatòria de 
recollida, transport i tractament de residus municipals la prestació dels serveis següents: 

a) La recollida, el transport i el tractament dels residus generats a les llars com a 
conseqüència de les activitats domèstiques. 

 b) La recollida, el transport i el tractament de les restes vegetals generades en solars 
sense edificar. 
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c) La recollida, el transport i el tractament dels residus generats en locals sense activitat 
comercial o per a usos privats, excepte el d’aparcament. 

 
III) L’article 3 queda redactat de la manera següent: 
1. Són subjectes passius contribuents en la prestació del servei de caràcter general i 
obligatori de recollida, transport i tractament de residus municipals, les persones físiques o 
jurídiques, nacionals o estrangeres, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
general tributària, beneficiaris del servei, com a propietari, usufructuari, habitant, arrendatari 
o precarista dels béns immobles situats als llocs, places, carrers o vies públiques en què el 
servei és realitzi. 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent en el servei de gestió 
de residus municipals, la persona propietària dels béns immobles, la qual podrà repercutir, si 
s’escau, les quotes satisfetes sobre les persones usuàries que siguin les beneficiàries del 
servei. 
 
IV) L’article 4 queda redactat de la següent manera: 
L’obligació de contribuir neix des del moment que s’iniciï la realització del servei, que hom 
entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de 
recollida de residus municipals en els carrers o llocs on figurin els béns immobles utilitzats 
pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. Aquest servei inclou 
la recollida directa dels tipus de residus indicats a l’article 2 de la present ordenança, d’acord 
amb les normes de l’Ordenança municipal reguladora del servei. 
 
V) L’article 7 queda redactat de la següent manera: 
 

1. Les tarifes d’aquesta taxa són anuals i són establertes en funció del valor cadastral del bé 
immoble: 

 

 
 
 
 
 
 
2. Els habitatges que es trobin en immobles sense divisió horitzontal tributaran cadascun 
d’ells per la quota de 114,95 €. 
 
3. Pel que fa als habitatges que s’integrin per més d’una unitat cadastral d’ús residencial, el 
valor cadastral que determini la tarifa serà la suma del valor de cadascuna d’aquestes 
unitats. 
 
4. Els locals sense activitat comercial tributaran cadascun d’ells per la quota de 103,45 €. 
 
5. Els solars sense edificar tributaran cadascun d’ells per la quota de 39,90 euros. 
 
VI) L’article 8 queda redactat de la següent manera: 
Cada any es confeccionarà un padró corresponent a la taxa pel servei referit als béns 
immobles. En el padró hi constaran el subjecte passiu, els elements necessaris per 
determinar la tarifa i les quotes respectives que resultin de l’aplicació d’aquesta Ordenança. 

VALOR CADASTRAL TARIFA  

  

Fins a 39.129 euros 103,45 € 

Fins a 125.635 euros 114,95 € 

Superior a 125.635 euros 126,40 € 
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El padró es podrà actualitzar d’ofici quan l’Administració tingui coneixement de les dades 
necessàries. 
 
 
VII) L’article 9 queda redactat de la següent manera: 
1. El període impositiu s’inicia el dia 1 de gener, moment en el qual es merita la taxa.  
 
2. Les altes en el padró de la taxa pels habitatges nous que es produeixin durant l’exercici, 
tindran efecte dintre el mateix exercici i es prorratejarà per mesos, a partir del mes següent 
de l’alta. 
Es dona d’alta en el padró a partir de la llicència de primera ocupació, certificat de final 
d’obra, o abans en el cas que es pugui acreditar que anteriorment s’ha fet ús de l’habitatge. 
 
3. Les baixes del padró per la taxa pels habitatges s’hauran de realitzar dins del darrer dia 
feiner del semestre corresponent per tal de poder tenir l’efecte al semestre següent, 
sol·licitant la seva declaració de no habitable. Els que no compleixin aquesta obligació 
continuaran subjectes al pagament de l’exacció.  
Als efectes de la present ordenança, tenen la consideració de no habitables els habitatges 
que disposin d’una llicència o comunicació prèvia d’enderroc, així com els habitatges que 
disposin d’una llicència o comunicació prèvia d’obres per a la rehabilitació de l’habitatge, 
sempre que tingui com a objecte les condicions d’habitabilitat. 
En els supòsits d’enderroc, els efectes de la baixa seran des del semestre següent a la data 
de l’enderroc i s’haurà d’acompanyar amb la sol·licitud un certificat del tècnic/a competent 
que acrediti la data i la factura de l’enderroc. 
 
 
4. En el cas que l’alta i la baixa en el padró de la taxa sigui per motiu de la realització d’una 
activitat a l’immoble, la quota es prorratejarà per mesos naturals  amb efectes en el mes 
següent, per evitar la doble imposició amb el preu públic de la brossa comercial. 
 
 
VIII) L’article 11 queda redactat d’aquesta manera: 
 

1. Gaudeixen de l’exempció d’aquesta taxa les persones físiques pensionistes sense 
ingressos provinents del treball, jubilades i en atur forçós amb escassos recursos 
econòmics que constin com a subjectes passius del tribut  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 reuneixin tots i 
cadascun dels requisits següents: 

 
a) Tots els membres de la unitat de convivència de l’habitatge han de trobar-se en 

alguna de les situacions indicades en el paràgraf anterior, és a dir: ser pensionistes 
sense ingressos provinents del treball, o bé estar jubilades, o bé estar en atur forçós. 
 

b) S’entén per unitat de convivència el conjunt de totes les persones empadronades al 
domicili respecte del qual se sol·licita el present benefici fiscal. 
Als efectes de la concessió del present benefici fiscal, no es consideren membres de 
la unitat de convivència les persones que prestin funcions d’assistència o cura d’algun 
dels residents a dit habitatge, en virtut de contracte laboral, sempre que no existeixi 
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relació de parentiu de primer ni de segon grau entre la persona assistenta o 
cuidadora i la persona receptora de dita assistència o cura.  

c) S’entén que es troben en situació d’atur forçós les persones que hagin estat inscrites 
al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) com a demandants actives d’ocupació 
durant un mínim de 180 dies (continus o discontinus) de l’exercici anterior. 
  
Als efectes de la concessió del present benefici fiscal, estan exemptes de l’obligació 
de    complir aquest requisit les següents persones:  

 Menors de 23 anys. 

 Les que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65% i a més 
a més siguin perceptores d’algun dels ajuts regulats per la normativa relativa a 
l’atenció a les persones en situació de dependència. 

 Pensionistes d’edat igual o superior als 60 anys. 
En tot cas, les persones inscrites al SOC que hagin sol·licitat la suspensió com a 
demandants actives d’ocupació hauran de presentar la documentació justificativa 
corresponent. 

d) La persona sol·licitant ha de ser subjecte passiu de la taxa de la brossa domiciliària 
respecte de l’habitatge pel qual sol·liciti el present benefici fiscal. 
 

e) Estar empadronat/da en data 1 de gener de l’exercici vigent a l’habitatge pel qual 
sol·liciti el benefici fiscal. 

 
f) Que la suma dels ingressos de les persones empadronades en el domicili sigui 

inferior o igual als següents trams en funció del nombre de persones empadronades: 
 

Nombre de persones Llindar ingressos (bruts/any 
) 

1 11.701,20  € 

2 14.860,52  € 

3 18.019,84  € 

4 21.179,16  € 

5 o més 24.338,48  € 

En el cas que un o més membres 
de la família tingui un grau de 
discapacitat igual o superior al 
33% 

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

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

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

En el cas que algun membre de la 
família sigui víctima de violència 
masclista 

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

 
Als efectes de determinar els ingressos bruts, es prendrà en consideració la suma de 
la base imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de 
l’IRPF, o en el seu defecte, els rendiments íntegres del treball. 
 

g) No ésser contribuent de l’impost sobre béns immobles (IBI), ni la persona sol·licitant 
ni les que convisquin amb aquesta, de cap altre immoble (a banda de l’habitatge 
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habitual), en aquest o en un altre municipi, excepte com a màxim per una plaça 
d’aparcament i/o traster en el terme municipal de Mataró. 

 
2. Les persones que compleixin els requisits indicats a l’apartat anterior 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. 
- Les persones en situació d’atur o pensionistes que percebin prestacions 

compatibles amb la situació laboral activa, hauran d’aportar a més a més 
document de demanda d’ocupació del SOC 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 a més, certificat de vida laboral. 

- Les persones pensionistes que tinguin menys de 60 anys, hauran d’aportar a més 
a més, un certificat de vida laboral.   

- Les persones amb invalidesa total o parcial, incapacitat laboral transitòria (ILT) o 
disminució, a més a més dels justificants d’ingressos, hauran d’aportar informe de 
vida laboral.  

- En tots els casos d’invalidesa, incapacitat o disminució, les persones hauran 
d’aportar, a més a més, l’acreditació del reconeixement del grau de discapacitat.  

- Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda. 
- Fotocòpia compulsada del contracte de treball d’assistent/a o de cuidador/a, si 

s’escau. 
- Qualsevol altra documentació necessària per acreditar els ingressos segons la 

font i la naturalesa dels mateixos. 
 

c) Documentació acreditativa dels immobles dels quals la persona sol·licitant i les 
que hi convisquin siguin contribuents de l’IBI. 
 

d) En el supòsit d’abonament per repercussió legal, l’Ajuntament podrà demanar la 
documentació, així com còpia dels rebuts que n’acreditin l’abonament per 
repercussió. 

 
3. 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 exigeix la present ordenança per tenir dret a 
l’exempció. 
 
4. El termini màxim de presentació de les sol·licituds i la documentació requerida és fins el 
31 de maig (o dia hàbil següent, en el cas que sigui inhàbil) de cada any i tindrà efectes 
exclusivament en l’any en curs. 
Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el 
termini per sol·licitar la present exempció, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà 
fins el 31 de desembre de l’any en curs. 
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IX) L’article 12 queda redactat d’aquesta manera: 
 
1. 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 11 d’aquesta mateixa ordenança llevat el 
límit d’ingressos,  sempre que no sobrepassin el llindar següent:  
 

Núm. de 
residents Llindar de renda 

1 12.600,00 € 

2 16.002,00 € 

3 19.404,00 € 

4 22.806,00 € 

5 26.208,00  € 

 
Els valors estan referenciats en la pensió mínima amb cònjuge a càrrec. En cas de 
modificació legal d’aquesta pensió dintre del primer trimestre de l’exercici corresponent, 
aquest quadre serà actualitzat automàticament.  
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. 
2. Es bonificarà el pagament de la taxa de la brossa domiciliària a aquelles persones que 
utilitzin la deixalleria municipal, de conformitat amb el següent quadre:  

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

Per al càlcul de la bonificació es computaran únicament les aportacions a la deixalleria fetes 
durant l’exercici anterior. 
Aquesta bonificació s’atorgarà únicament sobre la taxa de brossa domiciliaria de l’habitatge 
habitual i s’aplicarà d’ofici als ciutadans i ciutadanes que n’hagin fet ús amb les condicions 
següents:  
Residus i quantitats que comptabilitzen com a entrada (aportacions a la deixalleria): 

- Olis de cuina: mínim 1 litre. 
- Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.): mínim 1 m3.  
- RAEE (electrònica, electrodomèstics, fluorescents....): 1 unitat 
- 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 el paràgraf anterior. 
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X) Es modifica la disposició final segona, que queda redactada així: 
 
“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 
1,2,3,4,6,7,8,9,11 i 12, amb efectes 1 de gener de 2020. ” 
 
3.9.- TAXA DE LLICÈNCIES DE TALL I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I OCUPACIONS 
DE SÒL, SUBSÒL I VIA PÚBLICA 
 
I) La lletra f) de l’article 5 queda redactada de la manera següent: 
f) Llicència per banderoles, cartelleres petites, plafons, torretes i altres suports publicitaris de 
format petit. 
 
II) La disposició final tercera queda redactada de la manera següent: 
La darrera modificació de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 2020, ha estat la 
de l‘articles 5.f). 
 
 
3.11.- TAXA PER OCUPACIONS DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA I PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL. 
 
I) S’afegeix el concepte A.6.7 a l’article 5, el qual té el redactat següent:  
A.6.7. Torretes publicitàries (unitat/dia o fracció)...........................5,00 € 
 
II) Es modifica la disposició final segona, que queda redactada així: 
SEGONA - La darrera modificació de la present ordenança ha estat la creació de l’article 
5.A.6.7, amb efectes 1 de gener de 2020. 
 
 
3.12.- TAXA PER L’OBERTURA DE CALES O RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I 
QUALSEVOL REMOGUDA DE PAVIMENT O DE VORERES A LA VIA PÚBLICA 
I) El títol de l’ordenança fiscal passa a ser el següent: TAXA PER L’OBERTURA DE 
CLOTS O RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA DE 
PAVIMENT O DE VORERES A LA VIA PÚBLICA.  
 
II) S’incorpora el següent paràgraf al final de l’article 4: 
Les empreses subministradores de serveis d’interès general que són subjectes passius de la 
taxa d’aprofitament especial del domini públic local no han d’abonar  la taxa per l’obertura de 
clots o rases. 
 
III) L’últim paràgraf de l’article 7 queda redactat de la manera següent: 
Les empreses subministradores de serveis d’interès general que són subjectes passius de la 
taxa d’aprofitament especial del domini públic local no han de constituir dipòsit per l’obertura 
de cales o rases. 
 
 
3.13.- TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES PER SOBRE DE LES VORERES O EL 
DOMINI PÚBLIC I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT 



 36 

 
I) El quadre de l’article 5.1 queda redactat de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II) L’article 5.3 queda redactat de la 
següent manera: 
 
3. Els guals de recintes amb activitat 
econòmica tributaran per la tarifa de 48,15 €/ml, llevat que l’activitat econòmica sigui per 
garatges, els quals es regiran pel coeficient corresponent a la seva capacitat de vehicles, 
segons les tarifes de la taula de l’apartat 1 d’aquest mateix precepte. 
En el cas que aquests guals de recintes d’activitats econòmiques no siguin permanents, la 
tarifa serà proporcional a l’horari. 
 
 
 
III) El quadre de l’article 5.5, relatiu a la tarifa anual per metre lineal de l’aparcament en 
línia queda redactat de la següent manera: 
 
Aparcament en línia: 
 
Tarifa anual per metre lineal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas que l’ocupació sigui en bateria o semibateria, les tarifes es multiplicaran pel factor x2.  
 
 
IV) L’article 7 queda redactat de la següent manera: 
 
1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu ha de 
coincidir amb el determinat a la llicència municipal. 
 

NOMBRE DE 
VEHICLES PER 
GUAL 

€ PER METRE 
LINEAL 

0-2 24,08 

3-5 32,10 

6-20 48,15 

21-50 64,20 

51-100  80,25 

101-200 96,30 

>201 112,35 

 € PER METRE 
LINEAL I ANY 

4 hores/feiner 16,47 

8 hores/dia feiner 32,93 

12 hores/dia feiner 49,40 

horari permanent 98,79 
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2. Quan l’aprofitament especial hagi estat autoritzat o prorrogat per diversos exercicis, el 
període impositiu comprèn tot l’any natural, excepte en els casos d’inici o cessament de la 
utilització privativa o de l’aprofitament especial. 
 
3. En els casos d’inici de la utilització privativa o de l’aprofitament especial la taxa es calcula 
proporcionalment al nombre de mesos naturals que restin per a finalitzar l’any, inclòs el del 
començament de l’aprofitament. 
 
4. Una vegada s’hagi concedit l’aprofitament mitjançant llicència, hom l’entén prorrogada 
mentre el titular no sol·liciti la corresponent baixa, i l’Ajuntament, un cop fetes les inspeccions 
oportunes, la hi concedeixi.  
La baixa té efecte a partir del primer dia del mes següent al de la seva concessió. Queden 
exceptuades les reserves temporals per obres, que no són prorrogables llevat de sol·licitud 
específica. 
 
5. En els casos de cessament de la utilització privativa o de l’aprofitament especial la taxa es 
calcula proporcionalment als mesos naturals transcorreguts des de l’inici de l’any. A tal 
efecte, els subjectes passius poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent 
als mesos que no han realitzat la utilització privativa o l’aprofitament especial. 
 
6. En els casos en què, per causa de la realització d’obres públiques, la persona titular de la 
llicència no pugui fer ús del gual, podrà  sol·licitar la devolució de l’import corresponent al 
període de temps (prorrateig per dies naturals) en què no hagi pogut fer-ne ús. 
 
7. En els casos de modificació de la persona titular de la llicència del gual, de la reserva 
especial per càrrega i descàrrega, o de l'estacionament reservat, el nou titular abonarà la 
quota anual si el canvi de nom s'efectua dintre del primer semestre de l’any; en cas contrari, 
l’abonarà l'anterior titular. En aquest darrer supòsit,  la baixa de l'anterior titular i l'alta en el 
padró del nou titular tindran efectes en l’exercici immediat següent. 
 
 
Es modifica la disposició final segona, que queda redactada així: 
 
“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 5 
i 7, amb efectes 1 de gener de 2020. ” 
 
 
 
3.15.-  TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LA 
VIA PÚBLICA 
 
I) L’article 4 queda redactat de la manera següent: 
 
Article 4 

TARIFES EUROS 

Zona blava A, 1 minut 0,0300 

Zona blava B, 1 minut 0,0285 

Anul·lació de la denúncia per temps 
excedit 

6’50 
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La zona blava B fa referència als  carrers compresos dintre del perímetre format pels carrers 
Isern, Ronda Prim, Miquel Biada, Sant Benet, Plaça de les Tereses i el Torrent, a la zona de 
Can Maitanquis i a l’Avinguda del Maresme, 219. 
 
L’ús de les places d’estacionament en rotació a la via pública en les zones d’estacionament 
regulat amb tarifa horària per part d’usuaris i residents a la zona i acreditats al registre 
municipal corresponent, serà gratuït, en les condicions i horaris establerts per a cada zona. 
La gestió dels permisos d’estacionament per a residents serà gratuïta.  
La tarifa de zona blava per aquells vehicles classificats com de ‘zero emissions’ serà de 0 €. 
L’acreditació s’haurà de fer mitjançant l’etiqueta ambiental blava ‘zero’ en el vehicle.  
 
Aquesta gratuïtat no exclou l’obligatorietat de respectar el temps màxim d’estacionament 
establert a la zona, controlable mitjançant el procediment que s’hi estableixi. 
 
 
II) L’article 5 queda redactat de la següent manera: 
Article 5 

1. El pagament de les tarifes d’aparcament a les zones d’estacionament regulat amb tarifa 
horària podran ser abonades en metàl·lic, targeta de crèdit o de manera telemàtica, quan els 
mitjans de pagament de cada zona d’estacionament ho permetin. 

2. El pagament de la tarifa s’acreditarà mitjançant el rebut expedit per una màquina 
validadora o el registre telemàtic de pagament. 

3. La condició de resident en una zona d’estacionament regulat amb tarifa horària 
s’acreditarà mitjançant un distintiu expedit per l’Ajuntament o el registre telemàtic en la base 
de dades de residents. 

 
 
III) Es modifica la disposició final tercera, que queda redactada així: 
 
“ TERCERA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 
4 i  5, amb efectes 1 de gener de 2020. ” 
 
 
 
3.16.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS MERCATS MUNICIPALS 
 
El quadre de tarifes de l’article 5 queda redactat així: 
 
OCUPACIÓ DE PARADES MERCATS FIXES TAXA 

 

Plaça Gran 

Parades fixes al Rengle, al mes 

Petites 24,10 € 

Grosses 36,04 € 

Plaça de Cuba 

Parades grup A de 0 a 15 m2 14,60 € m2 / mes 

Parades grup A de 16 a 25 m2 13,32 € m2 / mes 

Parades grup A de 26 a 49 m2 12,00 € m2 / mes 
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Parades grup B de 0 a 15 m2 11,69 € m2 / mes 

Parades grup B de 16 a 25 m2 10,67 € m2 / mes 

Parades grup B de 26 a 49 m2 9,60 € m2 / mes 

Local (espai de venda superior a 50 m2) 7,04 € m2 / mes 

(*) 

 

OCUPACIÓ DE MAGATZEMS 

Magatzem parades 6,69 € m2 / mes 

Magatzems locals 3,37 € m2 / mes 

 

SUPERMERCAT 

Superfície comercial 5,31 €  m2 /mes 

Superfície magatzem 2,20 €  m2 /mes 

Despeses comunes mercat 0,82 € m2/mes 

 

CAMBRA FRIGORÍFICA 

Cambres frigorífiques 
16,28 € m3 d’espai 
ocupat i mes 

 

TRASPÀS DE PARADES I MAGATZEMS 

Parada Plaça de Cuba: 10% del preu del traspàs Mínim: 119,76 € m2 

Magatzem Plaça de Cuba: 10% del preu de traspàs Mínim: 54,84 € m2 

Plaça Gran: 10% del preu del traspàs Mínim: 27,67 € m2 

En els supòsits de transmissions de l’autorització realitzada entre 
parents de primer grau tant per consanguinitat com per afinitat, 
incloses les parelles de fet; entre parents de segon grau per 
consanguinitat; a favor dels treballadors amb contracte indefinit i més 
de dos anys d’antiguitat; i per actes “mortis causa” sempre que 
sol·liciti el traspàs la persona legalment successora o testamentària 

0,00 € 

  

 

ALTRES USOS DELS EQUIPAMENTS DEL MERCAT 

Activitats amb finalitat comercial realitzades per 
empreses externes a la planta de venda: Espai 
Demo 

126,60 € per dia. Reducció del 25% 
del preu per activitats de 4 o més 
dies any. 71,47 € per ½ dia; 20,42 € 
per hora o fracció 

Per la utilització per a reunions, conferències, 
presentacions, etc de la sala polivalent del mercat: e-
Àgora. 

158,51 € per dia. Reducció del 25% 
del preu per activitats de 4 o més 
dies any ; 84,54€ per ½ dia; 26,44 €  

Per la utilització per a exposicions, presentacions, 
etc, de l’espai annex a la sala polivalent del mercat: 
Expo Espai 

105,67 € per dia. Reducció del 25% 
del preu per activitats de 4 o més 
dies any; 63,40 € per ½ dia; 21,13 € 
per hora o fracció 

Les entitats i associacions sense ànim de lucre, inscrites en el Registre d’Entitats de 
l’Ajuntament de Mataró i així com les empreses i les persones titulars de les parades que 
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operen en el mercat estan exemptes de pagament de la taxa per la utilització dels 
equipaments del mercat, sempre i quan la utilització d’aquest espai no comporti un lucre 
econòmic per les persones sol·licitants. 

 

LLICÈNCIA TEMPORAL D’ÚS I OCUPACIÓ DE LES PARADES VACANTS DEL 
MERCAT FIX DE LA PLAÇA DE CUBA. 

Parades de 0 a 15 m2 14,60 
€/m2/mes 

Parades de 16 a 25 m2 13,27 
€/m2/mes  

Parades de 26 a 49 m2 11,95 
€/m2/mes 

 

MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA 

Parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i mes 7,56 € 

Parades de mercats de venda no sedentària de la Plaça gran, per metre lineal i mes 5,00 € 

Traspàs de parades: 15% sobre preu traspàs. Preu mínim per metre lineal  23,18
€ 

En els supòsits de transmissions de l’autorització realitzada entre parents de primer 
grau tant per consanguinitat com per afinitat, incloses les parelles de fet; entre 
parents de segon grau per consanguinitat; a favor dels treballadors amb contracte 
indefinit i més de dos anys d’antiguitat; i per actes “mortis causa” sempre que 
sol·liciti el traspàs la persona legalment successora o testamentària 

0,00 
€ 

  

 

TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA TRASPASSOS 

Mercats fixos i no sedentaris 102,10 € per 
parada i/o 
magatzem 

 
 
 
3.17.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA ESPECIAL EN 
ESDEVENIMENTS OCASIONALS 
 
El quadre de l’article queda redactat de la següent manera: 
 
TARIFES EUROS 

VIGILÀNCIA D’ESDEVENIMENTS, pagaran per hora i per agent que presti el servei sense vehicle: 30,93 

VIGILÀNCIA D’ESDEVENIMENTS, pagaran per hora i per agent que presti el servei amb vehicle de 
dues rodes 33,79 

VIGILÀNCIA D’ESDEVENIMENTS, pagaran per hora i per a 2 agents  que prestin el servei amb 
vehicle de quatre rodes 68,81 
 
 
3.18.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT 
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I) Els conceptes dels apartats 4, 10, 11, 15 i 17 de l’article 5 queden redactats de la 
següent manera: 

 
4) Retirada domiciliària, en local o establiment comercial d’un animal de companyia, ja sigui 
per voluntat de la persona voluntària, o com a resultat d’una actuació administrativa o 
judicial. 
... 
10) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals i en casos 
d’inspeccions, de decomisos o immobilitzacions cautelars, en el cas que no quedi ingressat 
en el centre municipal d’atenció als animals de companyia. 
... 
11) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals i en casos 
d’inspeccions, decomisos o immobilitzacions cautelars, en el cas que quedi ingressat en el 
centre municipal d’atenció als animals de companyia. 
... 

15) Tinença d’animals de companyia. La quota és anual, si bé la gestió de les altes i de les 
baixes es farà per trimestres. 
Excepcionalment, només en cas de baixa per defunció de l’animal de companyia, la quota es 
prorratejarà per mesos naturals, incloent-hi el de la data de defunció de l’animal de 
companyia. 

Estan exclosos del pagament de la taxa: els gats, les fures, els gossos d’assistència. Es 
considera gos d’assistència el gos que ha estat ensinistrat, en un centre especialitzat i 
oficialment reconegut, per a donar servei i assistència a persones amb alguna discapacitat 
visual, auditiva o física, o que pateixen trastorns de l’espectre autista, diabetis, epilèpsia o 
alguna de les malalties que es reconeguin d’acord amb la normativa especial. La condició de 
gos d’assistència s’adquireix amb l’acreditació que atorga l’òrgan o organisme competent i 
inclou, entre d’altres les següents tipologies: Gos guia o gos pigall; gos de servei; gos de 
senyalització de sons; gos d’avís, gos per a persones amb trastorns de l’espectre autista. 

Els animals adoptats en el Centre Municipal d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia 
de l’Ajuntament de Mataró (CAAD), i en el del Consell Comarcal del Maresme així com els 
que s’adoptin en qualsevol de les societats protectores d’animals amb seu a Mataró, tindran 
una exempció del pagament de la taxa durant els dos primers anys a comptar des del 
moment de l’adopció i de la seva inscripció al cens municipal d’animals domèstics de Mataró. 
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 16,00 € per cada animal. 
... 

17) Expedient de llicència per tinença i conducció d’animals perillosos (la llicència pot ser per 
un animal o més però sempre han de ser de la mateixa titularitat). 
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. 

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) Es modifica la disposició final tercera, que queda redactada així: 

TERCERA: La darrera modificació d‟aquesta ordenança ha estat la de l’article 5, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2020. 
 
 



 42 

3.24.- TAXA  PER LA VERIFICACIÓ DE L’ÚS ANÒMAL DELS HABITATGES BUITS 
 
Es deroga la present ordenança: 
 
 
3.24.- TAXA  PER LA VERIFICACIÓ DE L’ÚS ANÒMAL DELS HABITATGES BUITS 
 
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per a la verificació de l’ús anòmal de l’habitatge, en cas d’habitatge buit, que 
es regirà per la present ordenança fiscal. 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, d’inspecció d’habitatges, efectuada a 
instància de particular o d’ofici, en aquelles en que es detecti la desocupació permanent 
d’acord amb la definició de l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge o norma que la desenvolupi o modifiqui. 
 
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària que siguin 
propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys, excepte 
quan es doni una de les causes justificades de desocupació permanent d’acord amb l’article 
4 de l’ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits. 
 
ARTICLE 4. RESPONSABLES 
1.-  Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.  
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els 
supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA 
La quota íntegre aplicable per la utilització anòmala en cas d’habitatge buit serà per cada 
expedient tramitat de 420 €. 
La taxa serà la corresponent a l’any d’inici de l’expedient de verificació de la situació de 
l’habitatge buit. 
 
ARTICLE 6. SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ I BENEFICIS FISCALS. 
1.- No estan subjectes a la taxa: 

a) Les administracions públiques i entitats que en depenguin, que tinguin 
competència en matèria d’habitatge. 
b) L’Ajuntament de Mataró o les societats municipals quan el seu capital pertanyi 
íntegrament a l’Ajuntament i el seu objecte sigui l’habitatge amb protecció oficial. 
c) Les entitats del tercer sector social de Catalunya de la xarxa d’habitatge d’inserció 
que regula el Pla per al dret a l’habitatge. 

2.- S’estableixen les següents bonificacions de la taxa: 
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S’estableix una bonificació, per raó de capacitat econòmica, del 90% en el pagament de les 
taxes relatives als expedients per la utilització anòmala d’un habitatge consistent en la seva 
desocupació permanent i injustificada per més de dos anys, que podrà ser aplicada als 
subjectes passius que acreditin tenir un patrimoni net inferior als 500.000€ i béns per valor 
inferior als 2.000.000 €. 
 
ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ 
1.- Es practicarà la seva liquidació un cop sigui ferma en via administrativa la resolució que 
declari l’habitatge buit. 
2.- En cas que el subjecte passiu es trobi en un dels supòsits de no subjecció o de 
bonificació, acompanyarà la seva sol·licitud amb les declaracions fiscals o d’altres justificants 
que acreditin aquesta situació, sens perjudici de les que li puguin ser requerides per 
l’Ajuntament. 
 
ARTICLE 8. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei general 
tributària i les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 
 

 

ANNEX  4.- PREUS PÚBLICS 
 
 
4.1.-  PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 
 
La relació completa d’aquests preus públics per a l’exercici 2020 és la següent: 

  UTILITZACIÓ ANUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  
 PER ENTITATS ESPORTIVES I COL·LECTIUS LLEURE 2020 

A.- TRAM (A) Utilització 1 hora/setmanal   

CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   1.080,84 

 
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.080,84 

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.080,84 

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 1.080,84 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.080,84 

 
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1.080,84 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.080,84 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.080,84 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.080,84 

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.080,84 

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.080,84 

CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   532,35 

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 532,35 
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CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 532,35 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 532,35 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 532,35 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 532,35 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 532,35 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 
ROCAFONDA 532,35 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 532,35 

POLIESPORTIUS 
COBERTS   876,48 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 876,48 

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 876,48 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 876,48 

 
POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 876,48 

 
POLISPORTIU C/ EUSKADI 876,48 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
COBERTES   694,01 

 
PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 694,01 

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 694,01 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   532,35 

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 532,35 

 
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 532,35 

 
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 532,35 

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 532,35 

ALTRES   532,35 

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 532,35 

 
GIMNÀS DE BOXA 532,35 

 
GIMNÀS CASAL DE JOVES 532,35 

PISCINA MUNICIPAL  466,15 

   B.- TRAM (B) Utilització 2 a 5 hores/setmanals   

CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   1.134,89 

 
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.134,89 

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.134,89 

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 1.134,89 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.134,89 
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CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1.134,89 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.134,89 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.134,89 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.134,89 

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.134,89 

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.134,89 

CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   558,97 

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 558,97 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 558,97 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 558,97 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 558,97 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 558,97 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 558,97 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 
ROCAFONDA 558,97 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 558,97 

POLIESPORTIUS 
COBERTS   1.314,74 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 1.314,74 

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.314,74 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.314,74 

 
POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.314,74 

 
POLISPORTIU C/ EUSKADI 1.314,74 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
COBERTES   923,01 

 
PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 923,01 

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 923,01 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   558,97 

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 558,97 

 
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 558,97 

 
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 558,97 

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 558,97 

ALTRES   558,97 

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 558,97 

 
GIMNÀS DE BOXA 558,97 

 
GIMNÀS CASAL DE JOVES 558,97 



 46 

PISCINA MUNICIPAL  699,22 

   C.- TRAM (C) Utilització 6 a 10 hores/setmanals   

CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   1.392,77 

 
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.392,77 

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.392,77 

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 1.392,77 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.392,77 

 
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1.392,77 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.392,77 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.392,77 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.392,77 

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.392,77 

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.392,77 

CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   585,59 

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 585,59 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 585,59 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 585,59 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 585,59 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 585,59 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 585,59 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 
ROCAFONDA 585,59 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 585,59 

POLIESPORTIUS 
COBERTS   1.752,99 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 1.752,99 

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.752,99 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.752,99 

 
POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.752,99 

 
POLISPORTIU C/ EUSKADI 1.752,99 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
COBERTES   1.169,72 

 
PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 1.169,72 

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 1.169,72 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   585,59 
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PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 585,59 

 
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 585,59 

 
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 585,59 

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 585,59 

ALTRES   585,59 

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 585,59 

 
GIMNÀS DE BOXA 585,59 

 
PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 585,59 

PISCINA MUNICIPAL  932,29 

  
  

D.- TRAM (D) Utilització 11 a 20 hores/setmanals   

CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   1.924,72 

 
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.924,72 

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.924,72 

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 1.924,72 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.924,72 

 
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1.924,72 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.924,72 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.924,72 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.924,72 

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.924,72 

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.924,72 

CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   625,50 

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 625,50 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 625,50 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 625,50 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 625,50 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 625,50 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 625,50 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 
ROCAFONDA 625,50 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 625,50 

POLIESPORTIUS 
COBERTS   2.026,88 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 2.026,88 

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 2.026,88 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 2.026,88 

 
POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 2.026,88 
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POLISPORTIU C/ EUSKADI 2.026,88 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
COBERTES   1.326,19 

 
PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 1.326,19 

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 1.326,19 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   625,50 

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 625,50 

 
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 625,50 

 
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 625,50 

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 625,50 

ALTRES   625,50 

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 625,50 

 
GIMNÀS DE BOXA 625,50 

 
PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 625,50 

PISCINA MUNICIPAL    1.079,49 

   E.- TRAM (E) Utilització més de 20 hores/setmanals   

CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   2.309,64 

 
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 2.309,64 

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 2.309,64 

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 2.309,64 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 2.309,64 

 
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 2.309,64 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 2.309,64 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 2.309,64 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 2.309,64 

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 2.309,64 

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 2.309,64 

CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   665,43 

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 665,43 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 665,43 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 665,43 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 665,43 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 665,43 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 665,43 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 665,43 
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ROCAFONDA 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 665,43 

POLIESPORTIUS 
COBERTS   2.300,80 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 2.300,80 

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 2.300,80 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 2.300,80 

 
POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 2.300,80 

 
POLISPORTIU C/ EUSKADI 2.300,80 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
COBERTES   1.483,12 

 
PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 1.483,12 

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 1.483,12 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   665,43 

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 665,43 

 
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 665,43 

 
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 665,43 

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 665,43 

ALTRES   665,43 

 
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 665,43 

 
GIMNÀS DE BOXA 665,43 

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 665,43 

 
GIMNÀS CASAL DE JOVES 665,43 

ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   2.309,64 

PISCINA MUNICIPAL    1.227,31 

   UTILITZACIÓ ANUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  
 PER CENTRES D'EDUCACIÓ (activitat curricular) 2020 

A.- CENTRES D’EDUCACIÓ DE MATARÓ (preu / hora)   

CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   2,02 

 
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 2,02 

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 2,02 

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 2,02 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 2,02 

 
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 2,02 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 2,02 
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CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 2,02 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 2,02 

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 2,02 

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 2,02 

CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   1,05 

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 1,05 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 1,05 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 

1,05 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 1,05 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 1,05 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 

1,05 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 
ROCAFONDA 

1,05 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 

1,05 

POLIESPORTIUS 
COBERTS   4,04 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 4,04 

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 4,04 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 4,04 

 
POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 4,04 

 
POLISPORTIU C/ EUSKADI 4,04 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
COBERTES   2,50 

 
PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 2,50 

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 2,50 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   1,05 

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 1,05 

 
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 1,05 

 
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 1,05 

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 1,05 

ALTRES   1,05 

 
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 1,05 

 
GIMNÀS DE BOXA 1,05 

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 1,05 

 
GIMNÀS CASAL DE JOVES 1,05 

ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   3,16 
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   UTILITZACIÓ PUNTUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  
     2020 

A.- USUARIS HABITUALS DE LES INSTAL·LACIONS (preu / hora)   

CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   12,03 

 
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 12,03 

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 12,03 

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 12,03 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 12,03 

 
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 12,03 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 12,03 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 12,03 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 12,03 

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 12,03 

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 12,03 

CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   3,06 

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 3,06 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 3,06 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 3,06 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 3,06 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 3,06 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 3,06 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 
ROCAFONDA 3,06 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 3,06 

POLIESPORTIUS 
COBERTS   30,80 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 30,80 

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 30,80 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 30,80 

 
POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 30,80 

 
POLISPORTIU C/ EUSKADI 30,80 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
COBERTES   16,49 

 
PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 16,49 

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 16,49 

PISTES   2,66 
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POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES 

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 2,66 

 
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 2,66 

 
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 2,66 

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 2,66 

ALTRES   5,16 

 
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 5,16 

 
GIMNÀS DE BOXA 5,16 

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 5,16 

 
GIMNÀS CASAL DE JOVES 5,16 

ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   22,07 

   B.- USUARIS NO HABITUALS DE LES INSTAL·LACIONS, ENTITATS 
ESPORTIVES, COL·LECTIUS DE LLEURE I ALTRES SENSE ÀNIM DE 
LUCRE (preu / hora)   

CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   24,06 

 
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 24,06 

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 24,06 

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 24,06 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 24,06 

 
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 24,06 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 24,06 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 24,06 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 24,06 

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 24,06 

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 24,06 

CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   6,14 

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 6,14 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 6,14 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 6,14 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 6,14 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 6,14 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 6,14 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 
ROCAFONDA 6,14 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 6,14 

POLIESPORTIUS 
COBERTS   61,63 
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POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 61,63 

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 61,63 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 61,63 

 
POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 61,63 

 
POLISPORTIU C/ EUSKADI 61,63 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
COBERTES   33,47 

 
PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 33,47 

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 

33,47 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   5,32 

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 5,32 

 
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 5,32 

 
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 5,32 

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 5,32 

ALTRES   10,31 

 
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 10,31 

 
GIMNÀS DE BOXA 10,31 

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 10,31 

 
GIMNÀS CASAL DE JOVES 10,31 

ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   44,14 

   UTILITZACIÓ PUNTUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  
     2020 

C.- ENTITATS ESPORTIVES, CENTRES D'EDUCACIÓ, COL·LECTIUS 
DE LLEURE I ALTRES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE FORA DE 
MATARÓ (preu / hora)   

CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   48,12 

 
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 48,12 

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 48,12 

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 48,12 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 48,12 

 
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 48,12 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 48,12 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 48,12 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 48,12 

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 48,12 

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 48,12 
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CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   12,27 

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 12,27 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 12,27 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 12,27 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 12,27 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 12,27 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 

12,27 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 
ROCAFONDA 

12,27 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 

12,27 

POLIESPORTIUS 
COBERTS   123,26 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 123,26 

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 123,26 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 123,26 

 
POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 123,26 

 
POLISPORTIU C/ EUSKADI 123,26 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
COBERTES   66,95 

 
PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 66,95 

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 

66,95 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   10,64 

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 10,64 

 
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 10,64 

 
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 10,64 

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 10,64 

ALTRES   20,64 

 
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 20,64 

 
GIMNÀS DE BOXA 20,64 

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 20,64 

 
GIMNÀS CASAL DE JOVES 20,64 

ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   88,28 

   D.- ENTITATS NO ESPORTIVES AMB ÀNIM DE LUCRE (preu / hora)   

CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   60,16 
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CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 60,16 

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 60,16 

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 60,16 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 60,16 

 
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 60,16 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 60,16 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 60,16 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 60,16 

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 60,16 

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 60,16 

CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   15,36 

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 15,36 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 15,36 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 

15,36 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 15,36 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 15,36 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 

15,36 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 
ROCAFONDA 

15,36 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 

15,36 

POLIESPORTIUS 
COBERTS   154,06 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 154,06 

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 154,06 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 154,06 

 
POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 154,06 

 
POLISPORTIU C/ EUSKADI 154,06 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
COBERTES   83,69 

 
PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 83,69 

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 

83,69 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   13,29 

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 13,29 

 
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 13,29 

 
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 13,29 

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 13,29 
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ALTRES   25,80 

 
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 25,80 

 
GIMNÀS DE BOXA 25,80 

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 25,80 

 
GIMNÀS CASAL DE JOVES 25,80 

ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   110,35 

      

E.- CENTRES D'EDUCACIÓ DE MATARÓ (preu / hora)   

CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   9,62 

 
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 9,62 

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 9,62 

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 9,62 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 9,62 

 
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 9,62 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 9,62 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 9,62 

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 9,62 

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 9,62 

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 9,62 

CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   2,45 

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 2,45 

 
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 2,45 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 

2,45 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 2,45 

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 2,45 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 

2,45 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 
ROCAFONDA 

2,45 

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 

2,45 

POLIESPORTIUS 
COBERTS   24,66 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 24,66 

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 24,66 

 
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 24,66 

 
POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 24,66 

 
POLISPORTIU C/ EUSKADI 24,66 

PISTES 
POLIESPORTIVES   13,38 
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COBERTES 

 
PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 13,38 

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 

13,38 

PISTES 
POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   2,13 

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 2,13 

 
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 2,13 

 
PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 2,13 

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 2,13 

ALTRES   4,13 

 
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 4,13 

 
GIMNÀS DE BOXA 4,13 

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 4,13 

 
GIMNÀS CASAL DE JOVES 4,13 

ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   17,65 

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

AMB SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA (preu/dia)     
CAMPS FUTBOL 
GESPA I ALTRES   902,44   

 
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 

902,44 
  

 
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 

902,44 
  

 
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 

902,44 
  

 
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 

902,44 
  

 
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 

902,44 
  

 
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 

902,44 
  

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 

902,44 
  

 
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 

902,44 
  

 
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 

902,44 
  

 
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 

902,44 
  

CAMPS FUTBOL 
SAULÓ I ALTRES   230,67   

 
CIRCUIT MUNICIPAL BMX 

230,67 

  

 
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 

230,67  
  

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA RAMON 
BERENGUER 230,67   

 
PISTA MUNICIPAL PETANCA PLA D’EN BOET 230,67   
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PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA LLÀNTIA 230,67   

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA FIGUERA 
MAJOR 230,67   

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE 
ROCAFONDA 230,67   

 

PISTA MUNICIPAL PETANCA DE LA PENYA 
L’ESPLANADA 230,67   

POLIESPORTIUS 
COBERTS   2.310,91   

 
POLIESPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 2.310,91   

 
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 2.310,91   

 
POLIESPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 2.310,91   

 
POLIESPORTIU TERESA MARIA ROCA 2.310,91   

 
POLIESPORTIU C/ EUSKADI 2.310,91   

PISTES 
POLIESPORTIVES 
COBERTES   1.255,61 

  

 
PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES 

                    
1.255,61   

 

PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI 
MILLAN 

                    
1.255,61   

PISTES 
POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   199,45 

  

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 

                       
199,45   

 

PISTA EXTERIOR POLIESPORTIU EUSEBI 
MILLAN 

                       
199,45   

 
PISTA POLIESPORTIVA DEL VELÒDROM 

                       
199,45   

 
PISTA POLIESPORTIVA CASAL JOVES 

                       
199,45   

 
PISTA POLIESPORTIVA LA LLANTIA 

                       
199,45   

 
PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 

                       
199,45   

ALTRES   387,07   

 
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 387,07   

 
GIMNÀS DE BOXA 387,07   

 
PISTA CICLISME VELÒDROM 387,07   

 
GIMNÀS CASAL DE JOVES 387,07   

ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   1.655,22   

PISCINA MUNICIPAL    2.310,91   
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(1) 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). 

 (2) A les entitats que fan ús de diverses instal·lacions esportives municipals durant el mateix 
any pel mateix concepte se’ls s'aplicarà el 50% del preu per la segona instal·lació quant al 
número d’hores anuals, i del 25% del preu per la tercera o més instal·lacions. 

 (3) La Policia Local de Mataró, els Bombers de Catalunya i el cos de Mossos d'Esquadra de 
Catalunya gaudiran d'exempció del preu públic quan facin ús de les instal·lacions esportives 
municipals, sempre que sigui possible i en horaris convinguts, per la preparació de 
competicions en què acudeixin en representació del cos i preparació per les proves físiques 
dels processos selectius. 

 (4) Les cessions d'instal·lacions esportives municipals a Federacions seran objecte de 
contracte o conveni de col·laboració en els que es regularan les condicions de la cessió de 
l'equipament i el retorn a la ciutat. 

   
  

SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL 2020   
A.- CURSETS DE 
NATACIÓ GRUPS       

 

A.1. CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I 
PRIMARIA     

 
             mes/infant 6,19   

 
             sessió/infant 1,56   

 
A.2. ESCOLES BRESSOL I ALTRES GRUPS     

 
            mes/infant 10,71   

 
            sessió/infant (d'1 a 3 dies per setmana) 2,75   

 

            sessió/infant (més de 3 dies per 
setmana) 2,09   

  
    

B.- CURSETS DE 
NATACIÓ (preu / mes)       

 
B.1. INFANTILS (1)     

 
            - Matrícula (cursets no intensius) 12,81   

 
            - preu / sessió 4,85   

 

            - Cursets natació individuals per usuaris 
amb dificultats aprenentatge                    (preu 
mensual per mitja hora setmanal) 51,35 

  

 
        - 1-3 anys      

 
               *preu / mes (30 minuts/setmana) 20,40   

 
        - 3-13 anys:     

 
               *alterns (mes) 34,91   

 
               *45 minuts/setmana 17,81   
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               *1 hora/setmana 23,92   

 
               *intensiu (mes) 65,00   

 
               *intensiu (sessió) 3,41   

 
      

 
B.2. ADULTS     

 
            - Matrícula 12,81   

 
            - preu / sessió 4,85   

 
            - 2 hores 15 minuts / setmana 41,94   

 
            - 2 hores/setmana 38,12   

 
            - 1 hora 30 minuts / setmana 28,89   

 
            - 1 hora/setmana 19,40   

 
            - 45 minuts / setmana 14,80   

 

            - Cursets natació individuals per usuaris 
amb dificultats aprenentatge                    (preu 
mensual per mitja hora setmanal) 52,43 

  

  
    

C.- SERVEI DE BANY     
  - abonats (menys de 15 anys)     

          * diaris 4,70   

 
        * mensuals 23,96   

 
        * trimestrals  47,20   

 
- abonats (més de 15 anys)     

 
        * diaris 6,40   

 
        * mensuals 30,31   

 
        * trimestrals 56,70   

 
- matrícula     

 
        * 1r. membre familiar 36,00   

 
        * Quota de reserva de plaça (mensual) 3,80   

  
    

El preu del primer trimestre de les tarifes trimestrals dels nous abonats del servei de bany 
de la Piscina   

Municipal s'aplicarà proporcionalment des del mes en què es matriculin els usuaris. 

   
  

D.- ALTRES SERVEIS 
DE LA PISCINA       

 

- Utilització instal·lació en horari de funcionament 
sense supressió de serveis(preu/h) 168,25   

 

- Utilització instal·lació en horari de funcionament 
amb supressió de serveis(preu/h) 192,88   

 

- Utilització instal·lació fora horari de 
funcionament (preu/hora) 192,88   

 
- Utilització d’un carrer de la piscina (preu / hora) 24,58   
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- Utilització d’un carrer de la piscina (preu / 45 
minuts) 18,45   

 

- Utilització d'un carrer de la piscina empresa 
amb ànim de lucre (preu/hora) 28,49   

 

- Utilització d'un carrer de la piscina empresa 
amb ànim de lucre (preu/45 m) 21,36   

 
- Utilització piscina petita (preu/hora) 32,71   

 
- Utilització piscina petita (preu/45 m) 24,27   

 

- Utilització piscina petita empresa amb ànim de 
lucre (preu/hora) 49,06   

 

- Utilització piscina petita empresa amb ànim de 
lucre (preu/45 m) 36,82   

 
- Activitats extraordinàries puntuals (preu/sessió) 3,37   

 
- Sala de fitness (grups-hora) 0,00   

 

- Sala de fitness empreses amb ànim de lucre 
(grups-hora) 0,00   

 

- Sala de fitness - tiquet ús puntual  per 
cursetistes adults 3,10   

 
- Duplicat de targeta d'accés 2,10   

 
- Casquet de bany 3,10   

 
- Lloguer d’armari (preu/mes) 4,91   

 
- Duplicat de clau armaris de lloguer 2,07   

 

- Banya't amb el teu infant (acompanyant no 
usuari) 4,80   

 

- Banya't amb el teu infant (acompanyant no 
usuari)- abonament sis sessions 21,15   

 
- Banya't amb el teu infant (acompanyant usuari) 2,50   

 

- Banya't amb el teu infant (acompanyant 
usuari)- abonament sis sessions 12,85   

  
    

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

  
  

(2) La Direcció d'Esports podrà atorgar una bonificació del 50% en la matrícula de la Piscina 
Municipal en les campanyes de captació de nous usuaris. 

  
  

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

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

  
  

(5) Els usuaris de la Piscina Municipal que acreditin el títol de família nombrosa de categoria 
general o el de família monoparental gaudiran d'una tarifa reduïda del 10% del preu públic en els 
servei de bany i en els cursets de natació infantils. 
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 (6) Els usuaris de la Piscina Municipal que acreditin el títol de família nombrosa de categoria 
especial gaudiran d'una tarifa reduïda del 20% del preu públic en els serveis de bany i els cursets 
infantils. 

   
  

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

  
  

PROGRAMES D’ESPORT DE LLEURE 2020   
A.- ACTIVITAT FISICA PER LA GENT GRAN     

 

- preu / mes excepte gener o nova alta (carnet 
blau) 10,51   

 
- preu / mes excepte gener o nova alta 15,39   

 

- preu gener o nova alta fins juny inclòs (carnet 
blau) 23,98   

 
- preu gener o nova alta fins juny inclòs  28,86   

 

- preu nova alta des de juliol fins desembre 
(carnet blau) 15,17   

 
- preu nova alta des de juliol fins desembre 20,05   

  
    

B.- ESTADI MUNICIPAL ATLETISME      

 
- socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) 75,22   

 

- socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) 
(carnet blau) 44,20   

 

- no socis entitats atlètiques de Mataró 
(preu/any) 160,66   

 

- no socis entitats atlètiques de Mataró 
(preu/any) (carnet blau) 84,80   

 
- altres (preu/any) 264,51   

 
- altres (preu/any) (carnet blau) 132,25   

 

- socis entitats atlètiques de Mataró 
(preu/semestre) 37,60   

 

- socis entitats atlètiques de Mataró 
(preu/semestre) (carnet blau) 22,08   

 

- no socis entitats atlètiques de Mataró 
(preu/semestre) 80,39   

 

- no socis entitats atlètiques de Mataró 
(preu/semestre) (carnet blau) 42,41   

 
- altres (preu/semestre) 132,35   

 
- altres (preu/semestre) (carnet blau) 66,19   

 
- accés especial (validesa per un mes) 25,96   

 

- accés especial (validesa per un mes) (carnet 
blau) 13,62   

 
- entrada puntual (preu/dia) 11,85   

 
- entrada puntual (preu/dia) (carnet blau) 5,92   
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PROGRAMES D’ESPORT ESCOLAR 2020   

   
  

A.- PARTICIPACIÓ JOCS ESCOLARS DE MATARÓ      

 
- Preu / equip fora de Mataró / anual  15,75   

 
- Preu / participant fora de Mataró / anual  1,31   

 
      

   
  

   
  

 
 
4.5.- PREUS PÚBLICS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
L’ordenança queda redactada d’aquesta manera: 
 
4.5.1.  FIRES 
 

Fira d’atraccions: espais fins a 100 m2 al recinte firal. 16,87 €/m2 

Fira d’atraccions: espais fins a 100 m2 a altres zones 14,06 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 101 m2 a 200 m2 al recinte firal. 14,43 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 101 m2 a 200 m2 a altres zones. 12,02 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 201 m2 a 300 m2 al recinte firal. 12,26 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 201 m2 a 300 m2 a altres zones. 10,22 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 301 m2 o més al recinte firal. 9,07 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 301 m2 o més a altres zones. 8,88 €/m2 

Fira d’atraccions: bars 20,61 €/m2 

Fireta de primavera 20,61 €/m2 

 
Pel que fa al preu per Zona d’Atraccions: Bars, quan es tracti de la participació a la fira d’una 
entitat sense ànim de lucre, inscrita el Registre d’Entitats de Mataró, que promogui el foment 
de la vida cultural, social i lúdica, de foment d’activitats esportives al carrer o de promoció de 
la ciutat, la quota a pagar será  zero. 
 

Fira de Sant Ponç 42,30 €/m.l. 
 (metre 
lineal)  

Fira de pessebres i ornaments de Nadal 
111,01 
€/m.l. 

 (metre 
lineal)  

 
Fira ferroviària 
 

Taula mercat d'ocasions 31,65 € 

Estand modular de fusta 3 x 2 m 295,40 € 

Estand modular de fusta 4 x 2 m 390,34 € 

Estand modular de fusta 5 x 2 m 474,73 € 
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Estand modular de fusta 6 x 2 m 569,69 € 

Entrada general (menors i estudiants entrada gratuïta) 2,73 € 

 
Festa al Port 
 

Inscripció prèvia activitats Festa al Port 0,83€ 
/activitat x 
pax 

  
 
 
4.5.2.    OFICINA DE TURISME 
 
4.5.2.A) RUTES TURÍSTIQUES 
 
Descripció 

Ruta Puig i Cadafalch (General) 8,68 € 

Ruta Puig i Cadafalch (+ 65 anys) 6,49 € 

Ruta Puig i Cadafalch (nen/a 8-16 anys) 6,49 € 

Ruta Puig i Cadafalch (menors 7 anys) 0,00 € 

Ruta Puig i Cadafalch (pares família nombrosa) 7,42 € 

Ruta Puig i Cadafalch (estudiants) 7,42 € 

Ruta Puig i Cadafalch (Carnet Blau Mataró) 7,42 € 

Ruta Puig i Cadafalch (descompte 9 rutes mod. Diputació 
BCN) 7,42 € 

Ruta Puig i Cadafalch (descompte ruta mod. Aj BCN) 7,42 € 

Ruta Triangle Modernista (General) 13,93 € 

Ruta Triangle Modernista (menors 7 anys) 0,00 € 

 
 

Ruta o visita guiada per a grup concertat en dia laborable 47,25 €/hora 

Ruta o visita guiada per a grup concertat en dia festiu o en dia 
laborable en idiomes 54,85 €/hora 

 

Complement visita a Sant Simó 50,63 € 

 
 
4.5.2.B)  PRODUCTES DE MARXANDATGE 
 
Descripció 

Bosses wet-bags  2,61 € 

 
S'estableix un preu públic pel servei de comercialització de béns no propietat de 
l'Ajuntament,corresponent al 10% del preu del producte, el qual estarà subjecte a l'IVA.  
En el cas que la persona propietària del producte sigui una entitat sense ànim de lucre, la 
quota que haurà d'abonar en aquest concepte serà zero. 
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4.5.3    AULES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

 Aula de formació 32,69 
€/hora 

Aula informàtica 43,24 
€/hora 

 
(*) Utilitzar una aula més de 20 hores s' aplicarà un descompte del 20 %  
(*) Utilitzar una aula més de 30 hores s' aplicarà un descompte del 30 %  
(*) Utilitzar una aula més de 100 hores s' aplicarà un descompte del 50 %  
(*) Estaran exemptes les empreses que facin servir les aules per a fer una selecció de la 
borsa de treball de la Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica. 
 
 
4.5.4    ENTITAE 
 
4.5.4.A)  ALLOTJAMENT 
 

Allotjament 7,64 €/m² 

Servei de domiciliació 
10,24 
€/mes 

 
4.5.4.B)  SERVEI DE FOTOCÒPIES 
 

Fotocòpies   
0,07 
€/unitat 

 
NOTA: en aquests preus públics no figura l'IVA, que s'hi haurà d'incorporar en el moment 
del seu pagament. 
 
 
 
4.6.- PREUS PÚBLICS DEL SERVEI D’ESPAIS PÚBLICS 
 
L’ordenança queda redactada tal com segueix: 
 
4.6 PREUS PÚBLICS DEL SERVEI D’ESPAIS PÚBLICS 
 
L’ordenança queda regulada d’aquesta manera: 
 
 EUROS 

Venda llambordes sense càrrega (per m2) 28,69 

Obertura instal·lacions i control càrrega (fix per venda llambordes) 57,17 

Venda llambordes amb càrrega (per m2) al magatzem municipal 67,47 

Venda llambordes amb càrrega (per m2) en un solar aliè al magatzem 
municipal 

106,22 
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Preu transport tanques en horari laboral 93,54 

Preu lloguer per tanca i dia 0,58 

 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 0,28 

Servei de muntatge/desmuntatge d’1 unitat de banderoles en un 
bàcul 

30,13 

Servei de muntatge/desmuntatge de 2 unitats de banderoles en un 
bàcul 

38,16 

En 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. 
 
Se suprimeix el següent paràgraf de l’article 7: 
 
D. Tarifes per la prestació dels serveis especials de recollida i gestió d’altres residus 
municipals especials: Servei de recollida de residus a les deixalleries. 
 
1. Estaran subjectes al pagament de les tarifes del servei de recollida de residus a les 
deixalleries totes aquelles activitats econòmiques situades en el municipi de Mataró i que 
superin el límit de quilos establert segons fracció en l’acumulat del total d’aportacions 
realitzades durant tot l’any. 
 
2. També estan obligats al pagament, des de la primera aportació de residus, els titulars 
d’activitats situades a fora del municipi, o aquelles situades al municipi que disposin de 
gestor de residus privat. 
 
3. Tarifes per aportació de residus a les deixalleries:   
  

Codi Material Límit anual 
Preu sobre límit 
anual 

Preu 
usuaris 
externs 

20030
7 

Mobles i andròmines 
reutilitzables 

sense límit sense cost 0,05 €/kg 

15010
2 

Envasos de plàstic (BRIKS, 
EPS, FILM, PET, PBD, PE, 
..) 

sense límit sense cost 0,05 €/kg 

20014
0 

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

sense límit sense cost 0,05 €/kg 
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15010
7 

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

15010
7 

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

20012
5 

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

04020
9 

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

20011
0 

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

20019
9 

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

150 kg 0,75 €/kg 1,00 €/Kg 

08031
8 

Tòners 150 kg 0,10 €/Kg 0,20 €/Kg 

20013
3 

Bateries sense límit sense cost 0,05 €/kg 

20013
6 

RAEE sense límit sense cost 0,05 €/kg 

13020
0 

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

20013
3 

Piles sense límit sense cost 0,05 €/kg 

20030
7 

Voluminosos sense límit sense cost 0,20 €/Kg 

20020
1 

Residus verds i poda (verd i 
jardineria) 

550 kg 0,10 €/Kg 0,20 €/Kg 

17080
2 

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

17090
4 

Runes i restes de 
construcció (petris) 

850 kg 0,10 €/Kg 0,20 €/Kg 

20010
1 

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

16010
3 

Pneumàtics i altres de 
cautxú 

350 kg 0,10 €/Kg 0,20 €/kg 

20013
8 

Fusta 550 kg 0,10 €/Kg 0,20 €/kg 

15010
3 

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

20013
9 

Plàstics durs (PVC, PED, 
PP...) 

350 kg 0,10 €/kg 0,20 €/kg 

17040
5 

Ferralla sense límit sense cost 0,05 €/kg 
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20010
2 

Vidre pla (laminat, armat i 
antixocs) 

sense límit sense cost 0,05 €/kg 

 
 
 
4.8.- PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS ALTERNATIVES A LES 
DENÚNCIES DE TRÀNSIT  
 
L’ordenança queda regulada de la següent manera: 
 
 
4.8.- PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS ALTERNATIVES A LES 
DENÚNCIES DE TRÀNSIT  
 

 EUROS 

Preu públic assistència sessió alternativa a la denúncia de trànsit 8,90 € 

 
 
4.9.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE 
INTERADMINISTRATIU 
 
I) Es modifica el títol de l’ordenança, que passa a anomenar-se ORDENANÇA 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE 
INTERADMINISTRATIU. 
 
II) L’article 6, relatiu a les tarifes, queda redactat de la següent manera: 
 
Article 6è. Tarifes. 
 
TARIFES          PREU 

FIXA PER UTILITZACIÓ SERVEI 6,04 € 
 
 
4.10.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LA GALERIA DE TIR AL SERVEI DE LA 
POLICIA LOCAL  
 
El text de l’ordenança que serà derogada és el següent: 
 
4.10.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LA GALERIA DE TIR AL SERVEI DE LA 
POLICIA LOCAL  
 
 PREU /€ 

Galeria de tir ( amb monitor, 4 línees de tir, 1 hora) 70,26  

Utilització galeria de tir per cossos policials amb els que s’hagi 
subscrit conveni de col·laboració tècnica en matèria de tir policial 

0,00 

 
NOTA: en aquests preus públics no figura l’IVA, que s’hi haurà d’incorporar al moment del 
seu pagament. 
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4.16.- PREUS PÚBLICS ZONA ESPORTIVA EL SORRALL  
 
Els preus públics per a l’exercici 2020 són els següents:  

TARIFES EUROFITNESS EL SORRALL 2020 

QUOTES PRINCIPALS 

1-Quota inscripció adult 74,56 € 

2-Quota inscripció Familiar 65,16 € 

3-Quota inscripció infantil 59,53 € 

4-Quota abonament infantil >14 anys 43,49 € 

5-Quota abonament general 55,74 € 

6-Quota abonament matí 45,95 € 

7-Quota carnet blau 40,35 € 

8-Quota familiar 107,68 € 

QUOTES AMB REDUCCIONS TARIFARIES 

Reducció tarifària inscripció "adult" 29,90 € 

Reducció tarifària inscripció "familiar" 39,90 € 

Reducció tarifària inscripció "infantil" 21,43 € 

Reducció tarifària inscripció "telemarketing 0,00 € 

Reducció tarifària quota "familiar Eurofitness" 89,90 € 

Reducció tarifària quota "per sempre 1 any familiar 86,69 € 

Reducció tarifària quota "per sempre 2 anys familiar" 82,41 € 

Reducció tarifària quota "per sempre 1 any abonament 
general" 

55,61 € 

Reducció tarifària quota "per sempre 2 anys abonament 
general" 

53,47 € 

Reducció tarifària quota "3er Familiar" 44,86 € 

Reducció tarifària jove plus 77,15 € 

Reducció tarifària quota "jove" 48,22 € 

Reducció tarifària quota "jove pagament trimestral" 42,14 € 

Reducció tarifària jove pagament + 3 42,14 € 

Reducció tarifària quota "cap de setmana" 35,36 € 

Reducció tarifària vall nit 32,14 € 

Reducció tarifària quota "vall mig dia" 39,12 € 

Reducció tarifària trimestral matí 44,05 € 

Reducció tarifària quota "semestral matí" 41,73 € 

Reducció tarifària quota "trimestral abonament general" 54,86 € 

Reducció tarifària quota "semestral abonament general" 51,97 € 

Reducció tarifària quota "esportista Federat" 49,01 € 

Reducció tarifària quota "telemarketing" 46,20 € 



 70 

Reducció tarifària quota "per sempre 1 any 
Telemarketing" 

41,79 € 

Reducció tarifària “quota infantil familiar” 3,00 € 

Reducció tarifària quota “estil de vida 12” 54,95 € 

Reducció tarifària quota “estil de vida 24” 49,95 € 

Reducció tarifària "Porta un amic" 5,13 € 

QUOTES SECUNDARIES 

Quota empresa 51,97 € 

Quota empresa 1 anys de permanència 50,04 € 

Quota empresa 2 anys de permanència 48,12 € 

BAIXA TEMPORAL 6,29 € 

AMBAIXADORS 25,00 € 

A2 ADICCIONS 0,00 € 

MENSALUS 0,00 € 

BLACK CARD 45,63 € 

PERMANENCIA 12 MESOS 46,40 € 

SAPOL 28,80 € 

RAKK4U 38,70 € 

Tarifaria quota "per sempre 1 any familiar contractat 
2017 

84,50 € 

Tarifaria quota "per sempre 2 anys familiar" contractat 
2017 

80,32 € 

Tarifaria quota "per sempre 1 any abonament general" 
contractat 2017 

54,20 € 

Tarifaria quota "per sempre 2 anys abonament general" 
contractat 2017 

52,11 € 

Q VULGUIS PERMANENCIA 45,62 € 

NOVA QUOTA INFANTIL 21,75 € 

PISCINA MUNICIPAL 40,35 € 

COMPLEMENTS TARIFARIS 

AVANTATGES VIP 2018 4,21 € 

Avantatges VIP 2017 4,21 € 

SINCRONITZADA 

Preu anual (52 h carril/setmanals) 
73.075,60 € 

Reducció tarifària per prestacions ajuntament 88,17% 
descompte que suposa un total de 64.430,76 euros 
(52 h carril/setmanals)  

8.644,84 € 

ENTRADA PUNTUAL CENTRE DE FITNESS + LLAC 

Entrada puntual adult 15,49 € 

Entrada puntual infantil (<16 anys) 9,76 € 

Entrada puntual carnet blau 6,64 € 

ENTRADES LLAS EXTERIOR NO ABONATS 
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Bonus 10 adult > 16 anys 70,13 € 

Abonament temporada > 16 anys 140,69 € 

Bonus 10 infantil (de 6 a 16 anys) 49,34 € 

Abonament temporada (de 6 a 16 anys) 98,54 € 

Bonus 10 carnet blau 49,34 € 

Abonament temporada carnet blau 98,54 € 

Assegurança us puntual (0 a 5 anys) (llac exterior) 4,12 € 

Assegurança temporada (0 a 5 anys) (llac exterior) 11,47 € 

CURSETS DE NATACIÓ ESCOLARS AJUNTAMENT 

Natació per escolars 8,83 € 

Natació per a escoles bressol 8,83 € 

Servei Esportiu Escolar de Mataró 8,83 € 

CURSETS DE NATACIÓ (*2) 

Nadons 8,48 € 

Infantil de 2 a 16 anys 6,09 € 

Adults de + de 16 anys 8,32 € 

PREUS DE LLOGUER PER HORES 

Carrer de 25 m. 29,90 € 

Espai de 12,5 x 25 m. 48,60 € 

Partit waterpolo competició 266,54 € 

Competició 5 hores 664,42 € 

Competició + de 5 hores 1.225,72 € 

PÀDEL 

Preu/hora pista per abonats 19,93 € 

Preu/hora pista per no abonats 22,15 € 

Preu/hora pista per abonats (matins, dll a dv de 7 a 14 
hores) 

14,39 € 

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

16,61 € 

Quota abonament de 12 hores per abonats 49,83 € 

Quota abonament de 12 hores per no abonats 55,36 € 

Quota abonament de 12 hores per abonats (matins) 35,98 € 

Quota abonament de 12 hores per no abonats (matins) 41,53 € 

(*2) La persona abonada tindrà un 10% de descompte sobre el preu dels 
cursets. Preu per sessió/setmana. 

 

4.18.- PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENT EN 
ROTACIÓ EN ELS PÀRQUINGS SUBTERRANIS MUNICIPALS  
 
Es crea la present ordenança, la qual tindrà el següent redactat: 
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4.18.- PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENT ALS 
PÀRQUINGS MUNICIPALS 
 
 
Article 1. Concepte 
 
D’acord amb allò previst a l’article 127 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i, en virtut d’allò disposat en 
els articles 41 a 47 de la mateixa norma, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la 
prestació del servei d’aparcament en rotació en els pàrquings subterranis municipals que 
disposin de places disponibles o utilitzables per aquell. 
 
Article 2. Supòsits d’aplicació 
 
Constitueix l’objecte d’aquests preus públics la prestació dels serveis que es detallen a 
continuació: 
 

a) Ús de places d’aparcament en rotació pel públic en general en pàrquings municipals. 
b) Ús de places d’aparcament en règim de rotació per persones usuàries abonades dels 

pàrquings municipals. 
c) Expedició i reposició de targetes d’abonament. 

 
Article 3. Persones obligades al pagament 
 
Estaran obligades al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les 
persones que es beneficiïn dels serveis indicats a l’article anterior i, en concret les persones 
titulars i/o usuàries dels vehicles que facin ús dels pàrquings municipals. 
 
Article 4. Tarifes 
 
1. Aparcament en rotació als pàrquings municipals: 
 
I) APARCAMENT PLAÇA DE LES TERESES / P2 
 

A. Tarifa general: 0,03856 €/minut 
B. Tarifa 1 hora: 2,31 € 
C. Import màxim al dia: 27,32 € 

 
II) APARCAMENT ESPAI FIRAL – PARC CENTRAL / P6 
 

A. Tarifa general: 0,03443 €/minut 
B. Tarifa 1 hora: 2,07 € 
C. Import màxim al dia: 20,12 € 

 
III) APARCAMENT PLAÇA GRANOLLERS / P5 
 

A. Tarifa general: 0,03856 €/minut 
B. Tarifa 1 hora: 2,31 € 
C. Import màxim al dia: 27,32 € 
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IV) APARCAMENT PLAÇA DE CUBA / P1 
 

A. Tarifa general: 0,03620 € els primers 90 minuts / 0,0545 € a partir dels 90 minuts 
B. Tarifa 1 hora: 2,17 € 
C. Import màxim al dia: 28,10 € 

 
Els preus no inclouen l'IVA que s'aplicarà, si s'escau, d'acord amb la normativa vigent i  
arrodonint el darrer decimal a l’alça en intervals de 0,05 €. 
 
2. Ús de places de pàrquing en règim d’abonament: 
 

I) APARCAMENT PLAÇA DE LES TERESES / P2 
 

Aparcament Tereses 
 Mensual 24 hores 107,44 € 

Diürn de 7:00 a 22:00 hores. Dilluns a diumenge 76,03 € 

Matins de 6:00 a 16:00 hores. Dilluns a diumenge 53,72 € 

Tardes de 13:00 a 23:00 hores. Dilluns a 
diumenge 53,72 € 

Nocturn de 20:00 a 10:00h Dilluns a diumenge 41,32 € 

Nocturn de 20:00 a 10:00h Dilluns a diumenge  45,45 € 
  (Festius 24H) 

Moto 33,06 € 

 

II) APARCAMENT PARC CENTRAL-RECINTE FIRAL / P6 
 

Aparcament Parc Central-Recinte Firal 
 Mensual 24 hores 66,12 € 

Diürn de 7:00 a 22:00 hores. De dilluns a 
diumenge 53,72 € 

Matins de 6:00 a 16:00 hores. Dilluns a 
diumenge 37,19 € 

Tardes de 13:00 a 23:00 hores. Dilluns a 
diumenge 37,19 € 

Nocturn de 20:00 a 10:00h Dilluns a diumenge 33,06 € 

Nocturn de 20:00 a 10:00h Dilluns a diumenge  41,32 € 
 (Festius 24H) 

Moto 20,66 € 

 

III) APARCAMENT DE LA PLAÇA DE GRANOLLERS / P5 

Aparcament Plaça Granollers 
 Mensual 24 hores 66,12 € 

Diürn de 7:00 a 22:00 hores. De dilluns a 53,72 € 
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diumenge 

Matins de 6:00 a 16:00 hores. Dilluns a 
diumenge 37,19 € 

Tardes de 13:00 a 23:00 hores. Dilluns a 
diumenge 37,19 € 

Nocturn de 20:00 a 10:00h Dilluns a diumenge 33,06 € 

Nocturn de 20:00 a 10:00h Dilluns a diumenge  41,32 € 
 (Festius 24H) 

Moto 20,66 € 

 
Els preus no inclouen l'IVA que s'aplicarà, si s'escau, d'acord amb la normativa vigent  i 
arrodonint el darrer decimal a l’alça en intervals de 0,05 €. 
 
3. Expedició i reposició de targetes d’abonament als aparcaments municipals: 
 
Tarifa d’expedició 4,13 € 
 
Tarifa de reposició 4,13 € 
 
Article 5. Normes de gestió 
 
1. El pagament de les tarifes d’aparcament en rotació en els pàrquings municipals podrà ser 
fet en metàl·lic, amb targeta de crèdit o de manera telemàtica, segons els mitjans de 
pagament que cada pàrquing permeti.  
 
2. El pagament de la tarifa s’acreditarà mitjançant el rebut expedit per una màquina 
validadora o el registre telemàtic del pagament. 
 
3. El pagament de la tarifa d’abonat en un pàrquing municipal s’acreditarà mitjançant el rebut 
corresponent. 
 
4. La sol·licitud d’abonaments s’haurà d’efectuar a través de l’empresa gestora del pàrquing. 
 
5. La resta de condicions relatives a l’ús dels pàrquings municipals en qualitat d’abonat es 
regularan mitjançant el contracte específicament establert a l’efecte entre la persona usuària 
i l’empresa gestora del mateix. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en el mes de desembre de 2019, 
entrarà en vigor en el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOP) i romandrà en vigor fins la seva modificació o derogació expresses. 
 

 

 

 
ANNEX  5.- TARIFES 
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5.1.- TARIFA DE L’AIGUA 

Es deroga íntegrament l’ordenança reguladora de la tarifa de l’aigua, la qual tenia el següent 

contingut: 

5.1- TARIFA DE L’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 
 
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/m
es 

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  
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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/m
es 

5,04 

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

€/habitatge/m
es 

7,14 

Habitatges amb consum mitjà > a 1000 l/dia €/habitatge/m
es 

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) (*2) €/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 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 

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 
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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 DEL CLAVEGUERAM 

Es deroga íntegrament l’ordenança reguladora de les tarifes del clavegueram, la qual tenia el 

següent contingut: 

5.2- 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 
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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. 

 
 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 
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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 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 
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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. 
 
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. 
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 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 metres 
lineals 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.- PREUS DELS SERVEIS, TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS COMPLEMENTARIS A 

LA VENDA D’AIGUA 

Es deroga íntegrament l’ordenança reguladora dels preus dels serveis, treballs i 

subministraments complementaris a la venda d’aigua, la qual tenia el següent contingut: 

 

5.3.- PREUS DELS SERVEIS, TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS COMPLEMENTARIS A 

LA VENDA D’AIGUA 

PREUS COMPLEMENTARIS A LA TARIFES  D'AIGUA 

 

Tarifa sol·licitada 

Drets de connexió de servei  

- Comptador Ø < 15 mm cabal màxim 2000 l/dia 289,20 € 
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- Comptador Ø < 20 mm cabal màxim 4000 l/dia 399,63 € 

- Comptador amb cabals superiors a  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 de 5 metres lineals de llargada màxima 

- 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 connexions de servei de més de 5 metres lineals s/pressupos
t 

 

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 (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 € 

 

Inst. aparells mesures i altes subministrament 

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 € 
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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/pressupos
t 

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 € 

  

Fiança contracte (a dipositar a INCASOL) 24,47 € 

 

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 € 

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. 
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5.4- TARIFES DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE MATARÓ 

Es deroga íntegrament l’ordenança reguladora de les tarifes del servei de transport urbà de 

viatgers de Mataró, la qual tenia el següent contingut: 

5.4- TARIFES DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE MATARÓ 

Les tarifes dels títols integrats seran les aprovades dins el Sistema Tarifari Integrat de 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. 
 
Les tarifes pròpies seran, IVA inclòs:  
 

BITLLET SENZILL 1,70 € 

T-ROSA 
Títol de 10 viatges monomodal i 

monoperador. 6,60 € 

T-10 
Targeta monomodal i monoperador 

de 10 viatges no integrats 

Preu del 80% del preu de la T-10 
integrada d’una zona arrodonida 

a la fracció de 5 cèntims. 

 
Les persones que poden utilitzar  el nou títol T-Rosa, són: 
 

Beneficiari Acreditació a bord del 
transport urbà 

Les persones de 65 anys o més 
 

Document Nacional 
d’Identitat 

Les persones que estiguin en possessió del certificat 
de reconeixement de discapacitat (emès per la 
Generalitat de Catalunya o organisme competent) amb 
un grau igual o superior al 33% (d’acord amb el RDL 
1/2013 de 29 de novembre també es consideren 
persones amb discapacitat en grau igual o superior al 
33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin 
reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en 
grau total, absoluta o gran invalidesa). 
 

Carnet de Discapacitat + 
Document Nacional 
d’Identitat 

Les persones entre 60 i 65 anys que percebin una 
pensió per jubilació, incapacitat permanent absoluta o 
gran invalidesa. 
 

Certificat de la Tresoreria 
General de la Seguretat 
Social + Document Nacional 
d’Identitat 

 
Per a les persones titulars de Carnet Blau, la tarifa de la T-Blava serà zero. 
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ANNEX  6.- PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI 

 

6.1.- PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DE 

L’AIGUA 

L’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari 

de l’aigua té el següent contingut: 

6.1.- PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DE 

L’AIGUA 

Article 1. Pressupost de fet 
 
Constitueix el pressupost de fet de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari aquí 
regulada  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 5 de la present ordenança. 
 
Article 2. Persones obligades al pagament 
 
Estan obligades al pagament de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària 
regulada en aquesta ordenança 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 
pressupost de fet. 
 
Article 3. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute que 
les persones obligades hagin de satisfer. 
 
Article 4. Tarifes 
 
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/m
es 

7,5000 

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

5,04 

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

€/habitatge/m
es 

7,14 

Habitatges amb consum mitjà > a 1000 l/dia €/habitatge/m
es 

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) (*2) €/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 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 

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 
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- 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 les persones abonades 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 5. Naixement de l’obligació de pagament 
 
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 ADDICIONAL 

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

 
La present normativa, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el mes de 
desembre de 2019, va entrar en vigor al dia 1 de gener de 2020 i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
 
 

6.2.- PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DEL 

CLAVEGUERAM 

L’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari de 

l’aigua té el següent contingut: 

6.2- PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DEL 

SERVEI DE CLAVEGUERAM 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 20.4.r) i 20.6  del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), 
l’Ajuntament de Mataró estableix les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari 
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.  
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Article 2. Pressupost de fet 
 
El pressupost de fet 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. Persones obligades al pagament 
 
Són persones obligades al pagament de les presents prestacions patrimonials 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. Exempcions 
  
Queden exemptes  de l’aplicació de la prestació patrimonial 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 5. Tarifa 
 
 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. 

 
 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. 
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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 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 
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     - 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. 
 
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. 
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 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 metres 
lineals caldrà el càlcul d’un pressupost personalitzat. 
 
 
Article 6è. Naixement de l’obligació de pagament 
 
L'obligació de contribuir neix quan s'inicia l'activitat  que constitueix el seu pressupost de fet, 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 normativa, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el mes de 
desembre de 2019, va entrar en vigor al dia 1 de gener de 2020 i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
 
 
 
6.3- PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DELS 
SERVEIS, TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS COMPLEMENTARIS A LA VENDA DE 
L’AIGUA 
 

L’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels 

serveis, treballs i subministraments complementaris a la venda de l’aigua té el següent 

contingut: 

6.3- PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DELS 
SERVEIS, TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS COMPLEMENTARIS A LA VENDA DE 
L’AIGUA 
 
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 amb cabals superiors a  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 € 
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Connexió de servei de 5 metres lineals de llargada màxima 

- 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 connexions de servei de més de 5 metres lineals s/pressupos
t 

 

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 (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 € 

 

Inst. aparells mesures i altes subministrament 

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/pressupos
t 
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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 € 

  

Fiança contracte (a dipositar a INCASOL) 24,47 € 

 

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 € 

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. 
 
 
 
 
6.4.- PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DEL 
SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE MATARÓ 
 
L’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari del 
servei de transport urbà de viatgers de Mataró té el següent contingut: 
 
 



 94 

6.4.-  PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DEL 
SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE MATARÓ 
 
Les tarifes dels títols integrats seran les aprovades dins el Sistema Tarifari Integrat de 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. 
 
Les tarifes pròpies seran, IVA inclòs: 
 

BITLLET SENZILL 1,70 € 

T-ROSA 
Títol de 10 viatges monomodal i monoperador. 6,60 € 

T-10 
Targeta monomodal i monoperador de 10 viatges no integrats 8,15 € 

 
 
 
Les persones que poden utilitzar el nou títol T-Rosa, són: 
 

Persones beneficiàries 
Acreditació a bord del 
transport urbà 

Les persones de 65 anys o més 
Document Nacional 
d’Identitat 

Les persones que estiguin en possessió del certificat 
de reconeixement de discapacitat (emès per la 
Generalitat de Catalunya o organisme competent) amb 
un grau igual o superior al 33% (d’acord amb el RDL 
1/2013 de 29 de novembre també es consideren 
persones amb discapacitat en grau igual o superior al 
33% els pensionistes de la Seguretat Social que 
tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat 
permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa). 

Carnet de Discapacitat + 
Document Nacional 
d’Identitat 

Les persones entre 60 i 65 anys que percebin una 
pensió per jubilació, incapacitat permanent absoluta o 
gran invalidesa. 

 

Certificat de la Tresoreria 
General de la Seguretat 
Social + Document 
Nacional d’Identitat 

 
Per a les persones titulars de Carnet Blau i per a les persones que estiguin en possessió del 
certificat de reconeixement de discapacitat, amb un grau igual o superior al 33% que no 
percebin uns ingressos superiors al SMI, la tarifa de la T-Blava serà zero. 
 

 

 

 
ANNEX  7.- CATEGORIES FISCALS DE CARRERS 
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El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 de gener de 2019 va 
aprovar la incorporació de nous codis, vials i denominacions al nomenclàtor de la ciutat de 
Mataró, als quals es proposa assignar les següents categories fiscals:  
 

CODI 
CARRER 

NOM DEL CARRER 
CATEGORIA 

FISCAL 
NÚMERO
S 

1421 RIERA DE MATA 7 Tots 

2873 PLAÇA DE LLUÍS GALLIFA I GREZNER 4 Tots 

907 CARRER DE MARGARIDA XIRGU* 7 Tots 

908 ROTONDA DEL TORRENT DELS 
LLADRES * 

7 Tots 

909 CARRER DE SIERRA DE YEGUAS * 7 Tots 

904 CARRER DE JOAQUIM CUADRADA* 7 Tots 

541 PARC DELS GARROFERS* 7 Tots 

10027 CAMÍ DE LES MAGNÒLIES 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 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. Els 
codis de via assenyalats en * se’ls assigna l’última categoria romanent en aquesta fins que el 
Ple de l’ajuntament aprovi la definitiva d’acord amb els usos urbanístics  que per planejament 
aprovat els correspongui als carrers confrontats. 
 

 

El Senyor Juan Carlos Jerez, respecte la proposta precedent i també en relació a les dues 

propostes següents, fa  la següent explicació, de caràcter general: 

 
Les Ordenances Fiscals que presentem avui per a la seva aprovació definitiva contemplen 
increments necessaris per tal de donar resposta a les necessitats de Mataró, dels serveis 
públics i l’administració municipal. 
 
Des del primer moment de la presentació de l’avantprojecte d’Ordenances Fiscals, al mes 
d’octubre, el Govern ha explicat la situació de major despesa corrent derivada principalment 
dels següents elements:  
- La renovació i millora dels contractes del principals serveis públics (Neteja viària i 

recollida de residus, neteja d’instal·lacions i edificis i Mataró Bus). 
- Els increments retributius dels empleats públics i triennis. 
- D’altres conceptes relacionats amb els Recursos Humans com som la millora de la 

seguretat pública, amb la cobertura del 100% de les vacants de Policia Local, el 
sobrecost de cotització a la Seguretat Social d’aquest col·lectiu per les jubilacions 
anticipades i el sobrecost de cotitzacions per jubilacions parcials. 
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-  La darrera aportació extraordinària de capital a PUMSA per import de 1,4M€, la menor 
des de 2012 i la última, ja que al llarg de 2020 l’empresa municipal assolirà l’estabilitat 
financera. 

 
També, hem explicat des del primer moment, l’impacte de la disminució dels ingressos per 
2019 previstos en tributs, principalment: 
- La Participació en els Impostos de l’Estat ( per un milió menys). 
- Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres ICIO (per uns 600.000 euros menys). 
 
En total, a l’exercici 2020, hem de fer front a un desajust pressupostari de 8,8 milions 
d’euros. I ho abordarem des de dues vessants: L’increment d’ingressos tributaris i les 
mesures de racionalització i estalvi en la despesa. 
 
La principal font d’ingressos corrents de l’Ajuntament de Mataró són els tributs municipals. 
  
Amb l’aprovació de les modificacions que presentem avui es preveuen uns majors ingressos 
de 4,27 milions d’euros. 
 
Amb l’augment de l’Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) s’ingressaran  
2 milions més. El tipus general de l’IBI passa del coeficient 0,5202 al 0,5618. Respon a un 
increment del 8%. 
L’IBI amb tipus diferenciat, també puja un 8% , equivalent a  un ingrés aproximat de 
471.000.-€.  
L’ICIO puja un 6,15% equivalent a un ingrés de 175.000€. 
L’IAE incrementa un 8%  
Respecte l’Impost de plusvàlua, l’augment representarà un ingrés de 600.000€.  
La taxa d’escombreries, amb un increment de 5,36% que representarà un ingrés de 
290.000.- euros més. 
Amb l’increment de la Taxa de guals es recaptarà uns 220.000€ més. Aquest augment 
correspon al quart tram d’increment anual, que és el darrer tram d’augment previst per 
recuperar aquesta taxa.  
Taxa de retirada de vehicles. L’increment previst és en total de 55.000€ 
I altres taxes i preus públics: 34.000€ 
 
Destacar que per 2020 augmentarem el fons per a subvencions i bonificacions un 13%;  ens 
comprometem a donar la màxima divulgacio a aquestes subvencions i ajuts;  i  continuarem 
estudiant i millorant la fiscalitat municipal. 
 
Que hem augmentat el topall de les bonificacions de l’IBI per a persones jubilades, 
pensionistes i parades. 
 
Estem aprovant definitivament la possibilitat de penalitzar amb un 50% els pisos buits. 
 
Per altra banda, estem treballant en una major racionalització i eficiència en la despesa. 
 
Ens hem dotat aquests darrers anys d’una sèrie d’instruments molt valuosos per aconseguir 
la màxima transparència i permetre el rendiment de comptes i valuosos també per ajudar a la 
presa de decisions sobre política fiscal (Observatori fiscal, Estudi de costos de la cartera de 
serveis, Web de pressupostos transparents i Observatori del deute). 
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Pel que fa al calendari, lamentar no haver pogut presentar Ordenances juntament amb 
Pressupostos, Pla de mandat i Pla d’inversions. Però el fet d’haver treballat per tenir una 
previsió presupostària del conjunt del mandat ens ha endarrerit amb el pressupost. 
Endarreriment que pensem que ha estat necessaari i que ha pagat la pena. 
 
 
El senyor Jerez  afegeix que lamenta també la manca de finançament de les administracions 
locals,  grans oblidades de les polítiques de finançament, i les úniques administracions que 
compleixen escrupolosament els objectius de dèficit. 
 
I, lamentem més encara la dexació de la Generalitat de polítiques vitals per lluitar contra les 
desigualtats socials i territorials, polítiques que estem assumint en solitari des de 
l’ajuntament de Mataró malgrat no tenir les competències: Habitatge, Rehabilitació, Cohesió 
social, Escoles Bressols, Neteja de Rieres... O les transferències insuficients en Serveis 
Socials i Dependència o Educació. 
 
Els ingressos tributaris ( impostos, taxes,preus públics) representen el 57,15% dels 
ingressos corrents i el 49,7% del total dels ingressos municipals  
  
Els ingressos via IBI suposen un 23,3% sobre el total d’ingressos liquidats i un 46,64 % dels 
ingressos tributaris. Es troben per  sota de la mitjana dels municipis espanyols  capitals de 
província . Mataró també es situa per sota de la mitjana estatal en el percentatge dels 
ingressos municipals de la resta d’impostos municipals. 
  
En el cas dels ingressos via taxes, a Mataró representen el 6,91% dels ingressos totals per 
sota de la mitjana espanyola, situada en un 13,6% del total dels ingressos municipals. 
 
Mantindrem durant el Mandat als ajuts per a l’IBI i beneficis fiscals de la Taxa de la brossa 
domiciliària, i ampliarem a partir de l’exercici  2020 el llindar d’Ingressos per acollir-se als 
citats ajusts de l’IBI i Taxa de la brossa domiciliària, per ajustar-los als límits actuals del salari 
mínim interprofessional. 
 
 Revisarem i simplificarem la bonificació de l’IIVTNU (Plusvàlua) per la transmissió 
hereditària de l’habitatge habitual. 
 
Mantenindrem durant el Mandat  les bonificacions i subvenció de l’IBI a les families 
nombroses i monoparentals respectivament, i  ampliarem el llindar o topall màxim actual de 
200.- euros de bonificació del rebuts de  l’IBI en  les bonificacions i subvenció de l’IBI a les 
famílies nombroses i monoparentals respectivament, fins el 50% del rebut mig. 
 
Finalment, manifesta que també s’incorporarà a la taxa de la brossa comercial una tarifa per 
als locals buits 
 
 
 

La senyora Cristina Sancho Rodríguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, avança 

que el seu vot a les ordenances fiscals serà contrari a la proposta de pujada d’impostos.  
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Desde Ciudadanos entendemos que las instituciones deben estar para dar apoyo a los 

ciudadanos y a su iniciativa tanto personal como profesional (trabajadores, empresarios y 

autónomos), y luchamos y materializamos, como ya se ha demostrado en gobiernos como el 

de Andalucía y Madrid, en los que tenemos representación, bajadas de impuestos, sobre 

todo a las clases medias trabajadoras y autónomos, y la formación de gobiernos progresistas 

que aseguren la igualdad y la libertad de todos los españoles y que generen progreso social, 

económico y político a la sociedad.  

Tal y como ya comentamos en el pleno de constitución del Ayuntamiento, creemos que la 

alianza creada entre socialistas y populistas es una alianza reaccionaria o, según el propio 

Pedro Sánchez, como un “pacto del insomnio”. Avisamos ya en su día que no aportaría 

progreso a la ciudad.  

Asimismo, en ese mismo pleno, nos comprometimos a permanecer firmes contra cualquier 

propuesta reaccionaria impulsada por el gobierno con populistas que pusiera en peligro el 

futuro económico, político y social de la ciudad, siendo leales a nuestro proyecto liberal 

progresista y a todos los mataroneses.  

Por eso, en aras a nuestra voluntad de progreso económico, es nuestro deber votar en 

contra a su subida de impuestos y tasas, con la que va a meter la mano en el bolsillo a los 

ciudadanos.  

No vamos a entrar en su juego electoralista, en el que la subida de impuestos de octubre fue 

previa a cualquier plan de mandato o plan de inversiones, presentado la semana pasada. 

Esta subida de impuestos no es planificada, sino improvisada y electoralista. Si la hubieran 

planificado, no se la hubieran ocultado a los ciudadanos antes de las elecciones. La subida 

de impuestos la realizan en el primer año de mandato, y Ciudadanos no va a entrar en este 

juego electoralista que juega con el futuro de los mataroneses.  

El actual Gobierno debería dedicar su tiempo no a subir impuestos, sino a sacar a nuestro 

municipio del segundo puesto entre los municipios de más de 50.000 habitantes de toda 

Cataluña con la segunda tasa de paro más elevada. En lugar de eso, el Sr. Alcalde da un 

sablazo al bolsillo de los ciudadanos con una subida masiva de impuestos y tasas que 

frenará y lastrará el crecimiento económico de Mataró y que nos sitúa en la media de los 

impuestos más altos de Cataluña. 

Así, además de las subidas del IBI, IAE e ICIO, nos va a subir la zona azul de la ciudad un 

6%, y también un 6% las cuotas de la piscina municipal o las instalaciones deportivas.  

Esta subida de impuestos es la materialización de años de falta de un proyecto para Mataró 

y de un trabajo de planificación para el crecimiento económico de la ciudad.  



 99 

Esta subida es el reconocimiento de la impotencia a liderar un cambio de paradigma 

económico y la plasmación de la falta de gestión y de proyectos de varios años, y su fracaso 

y el de su Gobierno, que usted traslada a los ciudadanos incrementando los impuestos, lo 

que empeorará las economías de las familias de la ciudad.  

Además, este aumento de impuestos no irá destinada a proyectos e inversión de la ciudad, 

sino a un empobrecimiento de las familias y a una mayor carga fiscal para las empresas. Es 

decir, como ciudad, este aumento nos hace perder competitividad y atractivo de inversión 

para las empresas y de vida para nuestros hijos.  

No obstante, desde Ciudadanos entendemos que, incluso no habiendo hecho los deberes 

desde el Gobierno, la subida supondrá una gran carga económica para las familias, 

empresas y autónomos. Existen familias en la ciudad a las que este aumento de impuestos 

les va a suponer un grave perjuicio económico.   

Nos anunciaron en octubre la apertura de un grupo de trabajo de promoción económica de la 

ciudad, pero de momento no se ha sabido nada del mismo. Estamos convencidos de que si 

este trabajo lo hubieran iniciado mucho antes, no hubiera sido necesario este aumento de 

impuestos.  

Vamos a seguir trabajando desde la oposición en nuestras grandes líneas propuestas en 

nuestro programa, y que consideramos importantes para el futuro de Mataró: reactivación 

económica para volver a colocar a Mataró como referente económico en Cataluña, España y 

Europa, y mitigar así los problemas sociales existentes en nuestra ciudad.  

El Gobierno de la ciudad debe dedicarse a invertir más y gastar menos. Volvemos a pedir al 

Gobierno que no continúe con la tónica política de los últimos años de dejar pasar el 

mandato, ya que esto puede suponer un lastre para el desarrollo económico y social de la 

ciudad. Tomen ya medidas de promoción económica. 

Nuestro voto en contra es una enmienda a la totalidad a esta subida de impuestos. 

En relación con las bases de subvenciones relativas a la fiscalidad municipal, nos 

abstendremos. Estamos totalmente en contra de la subida de impuestos y las subvenciones 

hubieran ido en la línea de neutralizar totalmente la subida. No obstante, dado la gran subida 

de impuestos de su Gobierno, es nuestro deber no oponernos a la aprobación de las 

subvenciones en beneficio del desarrollo económico de la ciudad, familias y empresas. 
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, passa a 

fer una prèvia. 

Des de Junts per Mataró estem en desacord amb el plantejament que ha fet el Govern arran 

del debat de les ordenances fiscals. Davant l’oportunitat de poder fer un exercici de 

coherència política i tècnica arran del debat pressupostari, vostès han plantejat el debat per 

separat: ordenances, d’una banda, i pressupost, de l’altre. Fins a quin punt això tindrà 

transcendència política no se sap. A curt termini probablement cap, per la correlació de 

majories que tenim al consistori, però, a llarg termini, això ja es veurà, perquè la credibilitat 

no perdurà en el temps si no es cuida una mica. 

El debat pressupostari ha de fer-se amb el d’ordenances fiscals i també amb el del Pla 

d’Acció Municipal, amb una projecció de ciutat i de ser administració, fins més enllà de 

l’exercici anual i del mandat sencer, si pot ser. Ara no sembla que anem en aquesta direcció. 

Pel que fa a les ordenances, el plantejament ha estat molt poc engrescador i poc ambiciós, 

més enllà de conceptes econòmics d’ingressos i despeses. Se’ns ha parlat d’un augment de 

la despesa, com els increments salarials en el sector públic, de la millora de la cartera de 

serveis, del dèficit d’ingressos en diverses partides, com ara l’ICIO o la participació 

d’ingressos de l’Estat, que han de resultar inferiors a les previstes. Però hem trobat a faltar 

unes ordenances que parlessin d’incentivar, de crear ocupació, d’afavorir la implementació 

d’empreses i comerços a la ciutat, de promocionar bones conductes per part dels ciutadans, 

amb pràctiques més sostenibles, etc.  

Pel que fa a l’IBI, vostès creuen que és comprensible que després d’uns quants exercicis de 

congelació d’aquest tribut, ara es pretengui una pujada del 8%? Nosaltres, en analitzar la 

necessitat o no d’aquesta pujada que afecta una gran majoria de mataronins, si bé és cert 

que s’acompanya d’un informe tècnic i econòmic, segons l’escenari pressupostari presentat 

per l’equip de govern, els ingressos tributaris representen el 57,15% dels ingressos corrents i 

el 49,7% del total dels ingressos municipals, segons dades del 2017. 

L’índex d’ingressos tributaris respecte als ingressos corrents reflecteix la dependència de 

fonts d’ingressos corrents alienes a la seva pròpia capacitat recaptatòria. Com més gran és 

aquest pes relatiu dels ingressos fiscals dintre dels corrents, major serà la seva capacitat 

d’autofinançament, en generar una part dels seus propis ingressos corrents. En el cas de 

Mataró, se’n desprèn una valoració que potser no interpretem tan negativament com per 

justificar aquesta pujada. Per tot això, en el cas de l’IBI, vam presentar aquesta esmena a la 

totalitat. 
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Pel que fa a la resta d’impostos, en el cas de l’ICIO, vostès van plantejar l’aprovació d’un 

tipus impositiu del 4%, i nosaltres ens hi vam oposar, perquè entenem que si l’augment 

tarifari respon a una davallada de la previsió d’ingressos, aquesta no ha de ser la mesura per 

revertir o equilibrar la situació, sinó intentar incentivar que hi hagi més activitat. Nosaltres 

vam plantejar aixecar el topall de la bonificació, però no se’ns va admetre l’al·legació. 

En relació amb l’IAE, ens vam oposar a la pujada del tipus que fan fins al màxim del 3,8%, 

perquè no creiem que, en aquest cas, aquesta previsió d’augment en ingressos de 246.000 

€ sigui significatiu per apujar aquest impost. I, de nou, no disposàvem en el seu moment, ni 

ara, d’un Pla de Mandat o d’un Pla d’Acció que ens indiqui si aquests ingressos que 

l’Ajuntament tindrà de més es destinaran a la creació d’ocupació per ajudar o promocionar 

l’activitat econòmica.  

Si tenim en compte que Granollers, amb un tipus del 3,34%, s’està plantejant una pujada del 

4,5%, com podem pensar que a Mataró, on tenim menys activitat, l’apugem un 8%, situant-

nos al màxim legal del 3,8%? 

El passat mes d’octubre se cita Mataró com la segona població del Maresme amb un atur 

més elevat (14%). Això, juntament amb la tendència a la baixa en sectors com el comerç, fa 

necessari que ens replantegem, abans d’augmentar la pressió fiscal a empreses, autònoms, 

comerciants..., l’estratègia a seguir si volem consolidar un model de ciutat que sigui capaç de 

crear ocupació de qualitat i generar riquesa. 

Finalment, al seu dia, se’ns va plantejar la creació d’un equip de treball per a l’elaboració o 

proposta d’un pla de mesures de racionalització en la prestació dels serveis d’aquest 

Ajuntament. Segons Decret d’Alcaldia, aquest tenia l’encàrrec de presentar el pla, la 

proposta d’implantació i el seguiment de les mesures implantades. Esperem tenir-ne notícies 

ben aviat. 

Per tots aquests motius, donat que tampoc se’ns va acceptar cap de les al·legacions que 

vam presentar, el nostre vot a l’aprovació definitiva d’aquestes ordenances municipals serà 

negatiu. 

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, comença la 

seva intervenció recordant els companys presos i preses polítiques i exiliats ara que s’acosta 

el Nadal. Els desitjo, en la mesura d’allò possible, un Bon Nadal i, amb la doctrina del TJUE, 

que aquest 2020 ens porti la seva llibertat.  
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A partir de l’1 de gener del 2020, viure a Mataró serà més car. El Govern imposarà avui la 

seva majoria per aprovar una pujada generalitzada de tributs, taxes i preus públics. Hem 

hagut de treballar les al·legacions, la majoria desestimades, sense conèixer ni el Pla de 

Mandat, que ha estat presentat fa 10 dies, ni el Pressupost, presentat fa 5 dies, ni el Pla 

d’Inversions, que ens va ser enviat divendres passat (dia 20), ni el marc pressupostari per als 

propers 4 anys, que no coneixem, ni tampoc la proposta d’evolució fiscal per als propers 4 

anys, que a dia d’avui no coneixem. I el que per a mi és encara pitjor: el Govern no ha 

considerat necessari mantenir cap trobada per parlar de quina era la nostra visió de tot. 

Les majories absolutes poden portar associades aquestes disfuncions. Tots sabem que el 

Govern disposa d’una còmoda majoria numèrica i que la darrera decisió sempre serà seva, 

però això no ha d’impedir enfocar tots els temes d’una forma més col·laborativa. No seria 

més intel·ligent, pragmàtic i democràtic compartir temes i buscar propostes de millora 

conjuntament? Una forma per fer créixer la figura de l’Alcalde com a líder del consistori? I per 

reclamar tots junts a les administracions que convingui un millor finançament de les entitats 

locals? No seria la feina de tots més productiva? 

Aquest seria el nostre plantejament, d’un grup que aspira a constituir-se en govern alternatiu, 

però no ha estat el cas i no ho és tampoc en molts altres àmbits de la dinàmica municipal, tot 

i que és possible i cal que entre tots ho transformem. Ja estem treballant junts en el Pla 

General i en el Pla d’Oci Nocturn, per tant, això ha de canviar. 

La nostra impressió és que s’han afegit una sèrie de despeses, algunes de les quals no 

compartides del tot, i després s’han prorratejat utilitzant el recurs més còmode i immediat, 

que és l’IBI.  

Hi ha una primera pista, que és l’evolució dels preus públics. L’argument literal del Govern 

per aplicar l’IPC més 1 punt, és per recuperar el gap entre els increments genèrics de les 

ordenances fiscals i l’evolució de l’IPC dels darrers anys. És a dir, reconeix que no s’ha 

aplicat ni tan sols l’IPC. Venim de dos exercicis (2018-2019) en què els impostos van estar 

congelats. Amb els IPCs publicats hem calculat que el Govern ha deixat escapar al voltant 

d’1 milió d’euros. Per quin motiu es va decidir renunciar a aquest milió d’euros? No ho 

sabem. Coincideixen amb anys electorals i sospitem que aquí tenim la resposta. 

 

A més, el Govern del PSC i En Comú Podem va plantejar una pujada del 8% a tots els 

ciutadans, castigant més treballadors i classe mitjana, sense tocar inicialment, tot i que 

després s’ha corregit, aquells que més tenen, el 10% que tenen els immobles i comerços 

amb un valor cadastral més elevat. Pujarà l’IBI un 8% després de dos anys de congelació, la 
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plusvàlua un 18%; l’IAE un 8%; l’ICIO fins al màxim del 4%; la brossa un 5,3%; els 

aparcaments entre el 6% de la zona blava, el 6% de la pl. de les Tereses, el 10% de la pl. de 

Cuba i fins al 21% per als abonats del Parc Central; la grua un 8%; els usuaris de la piscina 

un 6%... 

Realment ha estat un inconvenient haver de discutir tot això sense conèixer la despesa.  

La neteja ha pujat gairebé un 20% i encara no hem vist el nou contracte i no sabem si 

aquesta pujada respon a criteris que tinguin en compte informació que hem anat discutint 

aquests anys sobre eficiència, ni si hi ha accions per evitar el cost de no assolir els objectius 

de recollida selectiva, ni si es preveu una empresa amb participació pública que es faci 

càrrec de l’explotació, ni si la presidència del Consorci de Tractament de la Brossa del 

Maresme pot servir per a alguna cosa més que per participar en congressos arreu. 

Es preveu també la disminució d’ingressos a l’àrea de Llicències. Ens preguntem quina 

relació té això amb el funcionament que s’ha denunciat del Departament de Llicències. 

Tampoc veiem accions dràstiques ex-ante sobre la revisió en profunditat del Pressupost 

municipal, cosa que hem demanat en diverses ocasions sense èxit. No veiem tampoc una 

orientació sincera per consensuar un pacte fiscal per fixar un marc d’ingressos estable. 

Vostès han explicat que es crearà l’Observatori de Ciutat, que treballarà dades 

socioeconòmiques, de PIB, de rendes personals i familiars, activitat econòmica, etc., i que, 

sobre la base d’aquestes dades, es prendran decisions en matèria de política pressupostària 

i fiscal, fiscalitat justa, equitativa, consensuada..., però mentrestant aprovaran avui aquesta 

pujada d’impostos, sota la denominació de “proposta de pacte fiscal 2019-2023”. 

Algunes dades que pensem que calia tenir en compte:  

El Govern compara les dades fiscals de Mataró amb les de capitals de província de tot 

Espanya. Nosaltres preferim que aquesta comparació sigui amb les 10 ciutats més grans de 

Catalunya. 

La renda familiar disponible a les llars de Mataró és la més baixa d’entre tota la mostra 

d’aquestes 10 ciutats, només per sobre de Santa Coloma de Gramenet. I la taxa d’atur es 

manté encara per sobre la mitjana de Catalunya. 

El pes de l’IBI sobre la renda mitjana de les llars mataronines és el més elevat de la mostra, 

només superat en el cas de Santa Coloma. L’import del rebut de l’IBI de Mataró, abans 

d’aplicar la pujada que s’aplicarà avui, és ja un 11% superior a Terrassa, un 15% superior a 

Sabadell, un 19% superior a Badalona i un 41% superior a Santa Coloma.  

Hi ha també alguns temes que mereixen una reflexió: la recaptació de l’Ajuntament de 

Mataró, en concepte de multes, és de casi 4.500.000 euros, gairebé el doble de la recaptació 
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a Sabadell o a Hospitalet, i bastant més que a Terrassa o a Badalona. I són conceptes en 

què potser caldria pensar.  

La nostra proposta, amb tota aquesta informació, seria:  

Primer, apujar l’IBI només fins al 2,93% (aplicar tots els IPCs dels últims anys que no s’han 

aplicat), cosa que significaria uns 800.000 euros.  

Apujar l’IBI dels que més tenen, els tipus diferenciats, el que seria uns 470.000 euros.  

Subscrivim els ajustos a l’alça que proposa el Govern, tant pel que fa a l’ICIO, a l’IAE i a les 

plusvàlues, el que representa al voltant d’1 milió d’euros.  

Ens agradaria treballar sobre les ineficiències de funcionament del Pressupost municipal, un 

pressupost base zero. I ens proposaríem aquest primer any aixecar almenys un 1% del 

Pressupost, al voltant d’1.350.000 euros.  

I, finalment, volem consensuar i acordar un pacte fiscal de veritat, que inclogui treballar sobre 

algunes propostes no acceptades, com ara la bonificació a l’IBI, els propietaris que lloguen 

per sota del preu de referència, més progressivitat amb la taxa fiscal, explorar que l’Església 

pagui l’IBI, explorar el recorregut de la taxa turística, corregir la manca de proporcionalitat 

entre la brossa comercial i metres quadrats, etc. I, sobretot, facilitar el pagament als 

ciutadans a través d’una tarifa plana mensual. 

En definitiva, no podem acceptar en aquests moments una pujada d’aquesta magnitud sense 

poder assegurar als ciutadans en què es gasten els diners. Hi votarem en contra. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, recorda que hi ha un altre punt, que és l’aprovació de modificacions de l’acord 

municipal de delegació entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona per a la facultat de 

gestió i recaptació, entre d’altres, de la taxa de cementiris municipals. 

En primer lloc, no em sembla de rebut dir que les administracions posem la mà a la butxaca 

dels ciutadans. Crec que és un mal exemple i deixa en molt mal lloc a les administracions. 

Aquestes cobren impostos i no fiquen la mà a la butxaca de la ciutadania. 

L’IBI és l’impost més progressiu i no va contra les classes treballadores. Qui té un habitatge 

més humil paga menys que qui té un habitatge més car. 

L’IAE no el paguen els petits comerciants i els autònoms, el paguen les empreses que 

ingressen més d’1 milió d’euros.  
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Hem rebut al·legacions i aportacions durant aquesta fase d’exposició pública de les 

ordenances, una per part d’una entitat veïnal, i diverses presentades per Junts per Mataró i 

ERC-MÉS. Agraïm l’esforç d’aquests grups per aportar les seves propostes, però, malgrat 

això, tal com he explicat, la majoria no s’han pogut acceptar perquè no responen a aspectes 

inclosos en la modificació aprovada inicialment al mes d’octubre, o perquè tenen un impacte 

pressupostari que els grups no indiquen com es pot compensar per a no generar 

desequilibri pressupostari. 

A partir d’aquest moment, juntament amb el Govern municipal, restem a la seva disposició 

per treballar propostes de pacte fiscal que vagin més enllà dels exercicis anuals.  

Creiem que aquest Govern ha creat els instruments necessaris per facilitar la presa de 

decisions, no només a curt i mitjà termini, sinó també a llarg termini, gran assignatura 

pendent de la governabilitat dels temps actuals.  

Acabo agraint l’excel·lent feina feta a l’equip d’Ingressos i al conjunt dels Serveis Econòmics 

i d’Intervenció amb la presentació d’aquestes ordenances fiscals i subvencions. 

 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: 11,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (1).    

Abstencions:  Cap. 

 

 

 

2  - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES DE SUBVENCIONS RELATIVES A LA 

FISCALITAT MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2020 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 
 

1.- En data 24 d’octubre de 2019 el Ple municipal va aprovar provisionalment per a l’exercici 
2020 les bases reguladores de subvencions de foment de l’activitat econòmica, ajuts de 
caràcter social per a l’ habitatge, patrimoni arquitectònic i eficiència energètica, amb imports 
relacionats amb la fiscalitat municipal. 

 
2.- En data 28 d’octubre de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOP) l’anunci d’exposició pública d’aquestes bases, concedint a les persones 
interessades un termini de 30 dies per a formular les al·legacions escaients. 

 
Dins d’aquest termini, s’han presentat al·legacions per part de les persones interessades, les 
quals estan detallades en el quadre d’al·legacions que s’adjunta a la present proposta. En 
aquest quadre hi queden reflectits els comentaris que determinen l’estimació o la 
desestimació de cadascuna d’elles. Alguns serveis municipals han proposat diverses 
esmenes d’errors en el redactat de les bases, així com modificacions per a fer el redactat 
més entenedor, les quals consten en els textos que acompanyen la present proposta. 

 
Pel que fa a les peticions formulades per alguns grups municipals de creació de noves bases 
de subvencions i d’increment de percentatges de subvenció, cal tenir present que la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que les despeses relatives a 
subvencions han de disposar de la corresponent previsió pressupostària. L’estudi d’una 
despesa superior en aquesta subvenció requeriria revisar i estudiar més àmpliament 
aquestes bases en relació amb el col·lectiu al qual es dirigeixen, així com la despesa 
pressupostària que representa. Conseqüentment, cal inadmetre aquestes 
al·legacions/reclamacions. 

 
3.- Correspon ara aprovar definitivament les modificacions que ja es van aprovar de manera 
provisional en el tràmit anterior, juntament amb els canvis que s’han produït amb motiu de 
les al·legacions, els quals estan detallats en l’esmentat quadre d’al·legacions. 

  
Fonaments de dret 

 
Primer.- L’article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa 
que les subvencions atorgades per les entitats locals es regeixen per aquesta norma. 
 
L’article 9 d’aquesta Llei disposa que, amb caràcter previ a la concessió de les subvencions, 
cal aprovar les corresponents bases de subvencions, les quals es faran públiques. En relació 
amb aquesta figura, l’article 17 de dita norma regula els requisits que han de complir les 
bases de subvencions, les quals han de ser aprovades a través d’una ordenança general de 
subvencions, o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de 
subvencions. 
 
Segon.- L’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local disposa que el Ple és competent per a l’aprovació de les ordenances. L’article 49 
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d’aquesta mateixa norma detalla el procediment d’elaboració de les ordenances i reglaments 
locals. 
 
 
Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:: 
 
Primer.- Contestar les al·legacions presentades per les persones interessades en els termes 
que s’expressen en el QUADRE D’AL·LEGACIONS, el qual s’incorpora a la present 
proposta, s’aprova i es dona per reproduït. 

 
Segon.- Aprovar definitivament les següents bases reguladores de subvencions per a 
l'exercici 2020: 

 

 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 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 de l’ICIO per a actuacions de millora energètica 
no exigida per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos. 

 
Tercer.- Publicar el text íntegre de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOP), assenyalant que contra aquesta aprovació  es  podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci al BOP. 

 
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. 

  
Cinquè.- Comunicar la present resolució a la Intervenció Municipal.” 
 
 

 

 

 

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 2020 
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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. Les persones sol·licitants han de complir les obligacions establertes a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general subvencions, per tal de poder ser beneficiàries de la 
subvenció regulada en les presents bases.  
 
L’article 13.2 de la Llei general de subvencions disposa que no podran obtenir la condició de 
beneficiàries les persones en què concorri alguna de les circumstàncies indicades a dit 
precepte, una de les quals és no trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries o envers la Seguretat Social (lletra e). 
 
El mateix article 13.2 també especifica que la normativa reguladora de les subvencions pot 
exceptuar del compliment d’alguna d’aquestes circumstàncies. En aquest aspecte, en les 
presents bases s’excepciona les persones sol·licitants de la circumstància d’estar al corrent 
en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Mataró, llevat de 
l’abonament de la quota de l’IBI de l’exercici 2020. Conseqüentment, per tal que la present 
subvenció sigui concedida, en tot cas caldrà que la quota de l’IBI de l’exercici 2020 de 
l’habitatge pel qual es demani la subvenció hagi estat abonada. 
 
Quarta.- Persones destinatàries 
 
1. Podrà sol·licitar la subvenció el subjecte passiu de l’IBI que sigui membre de la família 
monoparental i es trobi empadronat a l’habitatge habitual d’aquesta. Les persones cotitulars 
que no es trobin empadronades en el domicili familiar no tindran dret a aquesta subvenció.  
 
2. L’ajut serà aplicat en el rebut que li pertoqui abonar al subjecte passiu beneficiari d’aquest. 
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Només s’atorgarà l’ajut per l’habitatge habitual que serà aquell que figura com a domicili del 
subjecte passiu en el padró municipal d’habitants, i en conseqüència només es concedirà per 
un habitatge. 
 
Cinquena.- Conceptes 
 
Als efectes de l’atorgament de la subvenció, s’entendrà: 
 
1. Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa 
vigent en la data de la convocatòria de la subvenció. 
 
2. Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha 
reconegut la condició de família monoparental. 
 
3. Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el 
moment de meritar-se la quota subvencionada. 
 
Sisena.- Condicions i documentació 
 
1. Les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits: 
 
a) Ésser membre de família monoparental, segons normativa vigent en la data de meritació 
de la quota subvencionada de l’IBI, és a dir, a 1 de gener de 2020. 
 
b) Estar empadronat/da a l’habitatge habitual de la família monoparental en la data de 
meritació de la quota subvencionada. 
 
c) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 
d) No incórrer en cap de les circumstàncies indicades a l’article 13.2 de la Llei general de 
subvencions. 
 
e) Haver abonat la quota del rebut de l’IBI de l’exercici 2020 objecte de la present subvenció. 
 
En relació amb aquesta obligació, en els casos en què es denegui la concessió de les 
subvencions regulades en les presents bases per no haver abonat el rebut de l’IBI de 
l’exercici 2020, les persones interessades podran acreditar dit abonament dins del termini 
legal per a interposar recurs de reposició contra el decret de denegació de la subvenció. 
Transcorregut aquest termini, la resolució denegatòria esdevindrà ferma i per tant no 
s’acceptarà l’acreditació de l’abonament del rebut de l’IBI 2020. 
 
e) Límit de renda:  La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF) dels membres de la família monoparental, no podrà superar les 
següents quanties:  
 
Núm. FILLS LÍMIT IMPOSABLE 

         1        10.302,60 x 1,5 

         2 o més        10.302,60 x 3 

En el cas que un o més membres S’aplicarà el tram immediatament superior al 
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de la família tingui un grau de 
discapacitat  igual o superior al 33 
% 

previst en la present taula 

En el cas que a la unitat familiar hi 
hagi alguna persona víctima de 
violència masclista 

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 

 
Respecte del quadre anterior, als efectes de la determinació del tram que correspongui en 
cada cas, es computaran exclusivament els fills els noms i cognoms dels quals apareguin en 
el carnet vigent de família monoparental. 
 
2. Els subjectes passius hauran de sol·licitar la subvenció mitjançant instància a la que 
acompanyaran la següent documentació: 
 

- Fotocòpia compulsada del títol vigent de família monoparental. 
 

- Certificat de convivència, fent constar que tots els membres de la família viuen en la 
mateixa finca. 

 
- Acreditació dels ingressos, amb fotocòpia de la declaració de renda de tots els 
membres de la família monoparental, llevat que a la convocatòria es substitueixi 
aquest requisit pel de l’autorització per consultar les dades directament per 
l’Ajuntament. 

 
3. La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el cas, ni 
l’aparcament ni el traster en propietat. 

 
4. L’import subvencionat ha de ser superior a 6 euros. 
 
Setena.- Quantia de la subvenció 
 
Les persones interessades poden sol·licitar una subvenció en la quota de l’IBI, amb un 
màxim de 240 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 subvenció serà en funció de les categories regulades en la legislació 
vigent. 
 
Percentatge  Subvenció 

Categoria general:  50% 

Categoria especial i d’honor:  70% 
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Vuitena.- Sol·licituds i termini  
 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública, que s’ajustarà a allò que 
disposen aquestes bases. 
 
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, dins el 
termini establert a la convocatòria pública. 
 
3. En les sol·licituds haurà de constar: 
 

a) Nom, cognoms i NIF de la persona sol·licitant. 
 
b) Petició concreta de la subvenció. 
 
c) Fotocòpia del títol de família monoparental. 
 
d) Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat, 
en cas que hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat o de la 
targeta acreditativa de la discapacitat. 
 
e) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament i la resta d’administracions, així com amb la Seguretat Social. 
 
f) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament 
emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, 
segons model establert a tal efecte. 
 
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 4 de maig de 2020 fins el 31 d’agost de 2020.  
 
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, la cap de la Secció de la Gestió Tributària i la cap del Servei de Benestar Social. 
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Efectuada la valoració per la Comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta a l’òrgan 
competent per resoldre per raó de la quantia, d’acord amb el que estableixen les Bases 
d’execució del pressupost vigent. 
 
2. El termini màxim per a la resolució serà el 31 de desembre de 2020. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini 
d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
Desena.- Incompatibilitats 
 
Aquesta subvenció no serà acumulable amb la bonificació o subvenció pel concepte de 
família nombrosa de l’impost sobre béns immobles, ni amb altres subvencions que, sobre la 
quota d’aquest impost, es puguin reconèixer. 
 
 
Onzena.- Crèdit pressupostari 
 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti als efectes 
escaients i quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost 
municipal vigent en  funció de la dotació. 
 
Dotzena.- Pagament 
 
1. El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents. 
 
2. El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte 
de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat que s’ha 
efectuat el pagament del rebut objecte de la subvenció.  
 
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 
 



 113 

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 2020. 
 
Primera.- Objecte 
 
1. 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. 
 
2. 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. Les persones sol·licitants han de complir les obligacions establertes a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general subvencions, per tal de poder ser beneficiàries de la 
subvenció regulada en les presents bases.  
 
L’article 13.2 de la Llei general de subvencions disposa que no podran obtenir la condició de 
beneficiàries les persones en què concorri alguna de les circumstàncies indicades a dit 
precepte, una de les quals és no trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries o envers la Seguretat Social (lletra e). 
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El mateix article 13.2 també especifica que la normativa reguladora de les subvencions pot 
exceptuar del compliment d’alguna d’aquestes circumstàncies. En aquest aspecte, en les 
presents bases s’excepciona les persones sol·licitants de la circumstància d’estar al corrent 
en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Mataró, llevat de 
l’abonament de la quota de l’IBI de l’exercici 2020. Conseqüentment, per tal que la present 
subvenció sigui concedida, en tot cas caldrà que la quota de l’IBI de l’exercici 2020 de 
l’habitatge pel qual es demani la subvenció hagi estat abonada. 
 
Tercera.- Condicions, requisits i quanties 
 
I) Subvencions del 50%: 
 
1. Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques pensionistes sense ingressos 
provinents del treball, jubilades i en atur forçós i amb escassos recursos econòmics que 
siguin subjectes passius del tribut en data 1 de gener de 2020, per l’habitatge que 
constitueixi la residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d’habitants, i que 
reuneixin tots i cadascun dels requisits següents: 
 

h) Tots els membres de la unitat de convivència de l’habitatge han de trobar-se en 
alguna de les situacions indicades en el paràgraf anterior, és a dir: ser pensionistes 
sense ingressos provinents del treball, o bé estar jubilades, o bé estar en atur forçós. 
 

i) S’entén per unitat de convivència el conjunt de totes les persones empadronades al 
domicili respecte del qual se sol·licita la present subvenció. 
 
Als efectes de la concessió de la present subvenció, no es consideren membres de la 
unitat de convivència les persones que prestin funcions d’assistència o cura d’algun 
dels residents a dit habitatge, en virtut de contracte laboral, sempre que no existeixi 
relació de parentiu de primer ni de segon grau entre la persona assistenta o 
cuidadora i la persona receptora de dita assistència o cura. 
 

j) S’entén que es troben en situació d’atur forçós les persones que hagin estat inscrites 
al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) com a demandants actives d’ocupació 
durant un mínim de 180 dies (continus o discontinus) de l’exercici anterior. 
 
Als efectes de la concessió de la present subvenció, estan exemptes de l’obligació de 
complir aquest requisit les següents persones: 

 

 Menors de 23 anys. 

 Les que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65% i a més 
a més siguin perceptores d’algun dels ajuts regulats per la normativa relativa a 
l’atenció a les persones en situació de dependència. 

 Pensionistes d’edat igual o superior a 60 anys. 
 

En tot cas, les persones inscrites al SOC que hagin sol·licitat la suspensió com a 
demandants actives d’ocupació hauran de presentar la documentació justificativa 
corresponent. 

 
k) La persona sol·licitant ha de ser subjecte passiu de l’IBI respecte de l’habitatge pel 

qual sol·liciti la present subvenció. 
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l) Estar empadronat/da en data 1 de gener de l’exercici vigent a l’habitatge pel qual 

sol·liciti la present subvenció. 
 

m) Que la suma dels ingressos de les persones empadronades en el domicili sigui 
inferior o igual als següents trams en funció del nombre de persones empadronades:  
 
Als efectes de determinar els ingressos bruts, es prendrà en consideració la suma de 
la base imposable general més la base imposable de l’estalvi de la declaració de 
l’IRPF, o en el seu defecte, els rendiments íntegres del treball. 

 
n) No ésser contribuent de l’impost sobre béns immobles (IBI), ni la persona sol·licitant 

ni les que convisquin amb aquesta, de cap altre immoble (a banda de l’habitatge 
habitual), en aquest o en un altre municipi, excepte com a màxim per una plaça 
d’aparcament i/o traster en el terme municipal de Mataró. 
 

o) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 

p) Haver abonat la quota del rebut de l’IBI de l’exercici 2020 objecte de la present 
subvenció. 

 
En relació amb aquesta obligació, en els casos en què es denegui la concessió de les 
subvencions regulades en les presents bases per no haver abonat el rebut de l’IBI de 
l’exercici 2020, les persones interessades podran acreditar dit abonament dins del 
termini legal per a interposar recurs de reposició contra el decret de denegació de la 
subvenció. Transcorregut aquest termini, la resolució denegatòria esdevindrà ferma i 
per tant no s’acceptarà l’acreditació de l’abonament del rebut de l’IBI 2020. 

 
2. La sol·licitud haurà de ser presentada en el registre general de l’Ajuntament o bé en el de 
l’òrgan administratiu o entitat habilitats d’acord amb l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, 
del 
procedime
nt 
administrati
u comú de 
les 
administrac
ions 
públiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE PERSONES LLINDAR INGRESSOS (BRUTS/ANY ) 

1 11.701,20 € 

2 14.860,52 €  

3 18.019,84 € 

4 21.179,16 € 

5 o més 24.338,48 € 

En el cas que un o més membres 
de la família tingui un grau de 
discapacitat igual o superior al 33% 

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

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

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

En el cas que a la unitat familiar hi 
hagi alguna persona víctima de 
violència masclista 

S’aplicarà el tram immediatament 
superior al previst en la present taula 
que pertocaria per nombre de persones. 
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La subvenció és del 50% del valor del rebut de l’IBI i en cap cas superarà la quantitat 
màxima de 240 euros. Aquest 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%: 
 
1. Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques pensionistes sense ingressos 
provinents del treball, jubilades i en atur forçós i amb escassos recursos econòmics que 
constin com a subjectes passius del tribut en data 1 de gener de 2020, per l’habitatge que 
constitueixi la residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d’habitants, i que 
reuneixin tots i cadascun dels requisits següents: 
 

a) Tots els membres de la unitat de convivència de l’habitatge han de trobar-se en 
alguna de les situacions indicades en el paràgraf anterior, és a dir: ser pensionistes 
sense ingressos provinents del treball, o bé estar jubilades, o bé estar en atur forçós. 
 

b) S’entén per unitat de convivència el conjunt de totes les persones empadronades al 
domicili respecte del qual se sol·licita la present subvenció. 
 
Als efectes de la concessió de la present subvenció, no es consideren membres de la 
unitat de convivència les persones que prestin funcions d’assistència o cura d’algun 
dels residents a dit habitatge, en virtut de contracte laboral, sempre que no existeixi 
relació de parentiu de primer ni de segon grau entre la persona assistenta o 
cuidadora i la persona receptora de dita assistència o cura. 
 

c) S’entén que es troben en situació d’atur forçós les persones que hagin estat inscrites 
al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) com a demandants actives d’ocupació 
durant un mínim de 180 dies (continus o discontinus) de l’exercici anterior. 
 
Als efectes de la concessió de la present subvenció, estan exemptes de l’obligació de 
complir aquest requisit les següents persones: 



 117 

 

 Menors de 23 anys. 

 Les que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65% i a més 
a més siguin perceptores d’algun dels ajuts regulats per la normativa relativa a 
l’atenció a les persones en situació de dependència. 

 Pensionistes d’edat igual o superior als 60 anys. 
 

En tot cas, les persones inscrites al SOC que hagin sol·licitat la suspensió com a 
demandants actives d’ocupació hauran de presentar la documentació justificativa 
corresponent. 

 
d) La persona sol·licitant ha de ser subjecte passiu de l’IBI respecte de l’habitatge pel 

qual sol·liciti la present subvenció. 
 

e) Estar empadronat/da en data 1 de gener de l’exercici 2020 a l’habitatge pel qual 
sol·liciti la present subvenció. 
 

f) Que la suma dels ingressos de les persones empadronades en el domicili sigui 
inferior o igual als següents trams en funció del nombre de persones empadronades: 

 
 

 Subv. del 25% 

NOMBRE DE PERSONES LLINDAR INGRESSOS (BRUTS/ANY) 

1 12.600,00  € 

2 16.002,00  € 

3 19.404,00  € 

4 22.806,00  € 

5 o més 26.208,00  € 

En el cas que un o més membres de 
la família tingui un grau de 
discapacitat igual o superior al 33% 

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

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

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

En el cas que algun membre de la 
família sigui víctima de violència 
masclista. 

S’aplicarà el tram immediatament 
superior al previst en la present taula 
que pertocaria per nombre de persones 

 
 

Els valors estan referenciats en la pensió mínima amb cònjuge a càrrec. En cas de 
modificació legal d’aquesta pensió dintre del primer trimestre de l’exercici 
corresponent, aquest quadre serà actualitzat automàticament. 

 
g) 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 bé 
immoble addicional als anteriors, sempre i quan aquest no tingui un valor cadastral 
superior als 10.000 euros. 
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h) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 

i) Haver abonat la quota del rebut de l’IBI de l’exercici 2020 objecte de la present 
subvenció. 

 
En relació amb aquesta obligació, en els casos en què es denegui la concessió de les 
subvencions regulades en les presents bases per no haver abonat el rebut de l’IBI de 
l’exercici 2020, les persones interessades podran acreditar dit abonament dins del 
termini legal per a interposar recurs de reposició contra el decret de denegació de la 
subvenció. Transcorregut aquest termini, la resolució denegatòria esdevindrà ferma i 
per tant no s’acceptarà l’acreditació de l’abonament del rebut de l’IBI 2020. 

 
2. La sol·licitud haurà de ser presentada 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. 
 
La subvenció és del 25% del valor del rebut de l’IBI i en cap cas superarà la quantitat 
màxima de 240 euros. Aquest límit es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del 
nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària 
aprovada per a aquesta subvenció. Donat el cas, s’haurà d'establir un prorrateig de les 
ajudes entre totes les persones beneficiàries d'aquesta subvenció. 
 
La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el cas, ni 
l’aparcament ni el traster en propietat. 

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

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

  
d) 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 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. 
 
- Qualsevol altra documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i 

naturalesa dels mateixos. 
 
e) Documentació acreditativa dels immobles que tingui en propietat la persona sol·licitant i 

les persones que convisquin amb aquesta.  
 
f) Declaració responsable, segons model normalitzat, on es faci constar que tant la 

persona sol·licitant com les persones que convisquin amb aquesta (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 aquesta, 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 les persones interessades acceptant la clàusula prevista 
en el formulari de sol·licitud, la qual especificarà les dades, l’ens emissor i l’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. 
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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 del 2 de gener fins al 2 
de juny de 2020, 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. 
 
Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el 
termini per sol·licitar la present subvenció, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà 
fins el 31 de desembre de l’any en curs. 
 
5. 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, amb l’advertiment de 
què 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, la 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 fins el dia 31 de desembre de 2020. 
 
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 2020, inclosa la bonificació 
establerta a l’article 7.4 de l’Ordenança de l’IBI per a les famílies nombroses, són excloents o 
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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 2021, 
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 
 
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. 
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BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS AL PAGAMENT DEL ICIO I LA TAXA 
MUNICIPAL PER LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA EN CAS DE LA REALITZACIÓ 
D’OBRES DE REHABILITACIÓ EN ELS EDIFICIS D’HABITATGES PER A L’EXERCICI  
2020. 
 
 
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, 
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 ser beneficiàries de l’ajut les comunitats de propietaris, les persones físiques o les 
institucions i entitats sense afany de lucre propietàries d’edificis ubicats en el municipi i per 
les obres que es detallen a la base segona.  
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En les obres de millora de l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels 
habitatges, podran ser beneficiàries també les persones arrendatàries o les que n’ostentin 
l’ús amb el corresponent títol habilitant.  
 
El pressupost d’execució material de les obres ha de ser, com a mínim, el que serveix de 
base de càlcul de l’ICIO objecte d’aquesta subvenció.  
 
Les obres han d’haver finalitzat entre l’1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020, 
inclòs. 
 
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 s’han de presentar fins al dia 30 de novembre de 2020, per Internet, amb 
identificació electrònica i personalment al Servei d’Atenció Ciutadana i a l’Oficina Local 
d’Habitatge.  
 
A més, totes les sol·licituds hauran de portar acompanyades de la següent documentació: 
 

• Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici per les obres necessàries per a la 
reparació de les deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus i per 
les d’adequació efectiva de l’accessibilitat dels edificis.  
• Pressupost i factures de les obres. 
• Imprès normalitzat amb les dades del compte on ingressar la subvenció. 
 • Justificant de pagament de l’impost i la taxa de llicències urbanístiques. La 
presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la 
subvenció. 

 
SETENA. FORMA I TERMINI DE LA CONCESSIÓ 
 
1. La instrucció del procediment correspon al Servei 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 
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d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible. 
 
VUITENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT 
 
Els ajuts s’atorgaran, de forma provisional, en el termini abans indicat, un cop resoltes les 
sol·licituds d’ajuts formulades a la Generalitat pels mateixos conceptes o bé amb l’informe 
favorable de reunir les condicions o requisits del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per 
al dret a l’habitatge, o norma que el substitueixi. 
 
Els ajuts s’elevaran a definitius un cop acabades les obres i prèvia justificació de la seva 
execució, i quan es disposi de la resolució definitiva favorable de l’ajut, pel mateix concepte, 
per part de la Generalitat de Catalunya o bé amb l’informe favorable de reunir les condicions 
o requisits del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, o norma que 
el substitueixi. 
 
NOVENA. RÈGIM SANCIONADOR 
 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador 
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 
 
2. En els casos de subvencions concedides i abonades indegudament, l’Ajuntament de 
Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció, de conformitat amb la 
legislació vigent. 
 
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. 
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BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA PER A L’EXERCICI  2020 
 
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. 
 
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. 
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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, 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). No 

es tindran en compte els contractes laborals si els dies de treball no superen els 3 mesos 
en un període de 12 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.  
- Persones en situació d’atur pertanyents a col·lectius amb especials dificultats d’inserció 

laboral, per un període mínim d’un any. Respecte de les persones aturades de llarga 
durada (inscripció a l’OTG per un mínim de 18 mesos), no es tindran en compte els 
contractes laborals si els dies de treball no superen els 3 mesos en un període de 12 
mesos. 

 
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. 
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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: 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 actual 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 €. 
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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. 

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

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

assimilables als municipals i gestió d’altres residus especials: 
 
- En el cas de contractar 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. 

 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. 
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NOVENA. RÈGIM SANCIONADOR 
 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador 
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció 
concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
DESENA. PUBLICITAT 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el web municipal 
(www.mataro.cat)  
 
ONZENA. NORMATIVA APLICABLE 
 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal 
general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 
 

 

 

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 
2020. 
 
 
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 2019 i 2020. 
 
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. 
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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 específica que es troba disponible a l’apartat Oficina Virtual del web de 
l’Ajuntament, acompanyant-hi la documentació següent: 
 
a) Fotocòpia del NIF/NIE o CIF del titular del bé catalogat. 
b) Identificació del bé, amb referència cadastral i identificació que consti al Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic de Mataró 
c) Còpia de la llicència o comunicació prèvia corresponent a l’obra realitzada. 
d) Acreditació documental de la inversió realitzada. S’hauran d’aportar les factures i rebuts 
corresponents, originals, on hi consti l’import i el tipus d’inversió realitzada. 
e) Dades bancàries del compte on poder transferir l’ import de l’ajut, amb determinació del 
codi IBAN corresponent, segons model normalitzat. 
f) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, i no haver sol·licitat altres subvencions pel mateix concepte, i de no concórrer en cap 
de les circumstàncies determinades a l’article 13 de la Llei de Subvencions que impedeixin 
obtenir la condició de beneficiari. 
 
QUARTA.- PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 
Les persones sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació 
acreditativa al Registre General de l'Ajuntament fins el 31 d’octubre de 2020. 
 
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, Desenvolupament 
Econòmic i Cultura, a la vista de l’informe emès per la Unitat de Patrimoni del Servei 
d’Urbanisme i Patrimoni 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 2020, 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. 
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. 
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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 PER A LA SUBVENCIÓ DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A LA MILLORA DE LA 
QUALIFICACIÓ OBTINGUDA EN EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA NO 
EXIGIDA PER LA NORMATIVA VIGENT EN EDIFICIS O UNITATS DELS MATEIXOS EN 
EL MUNICIPI DE MATARÓ PER A L’EXERCICI 2020 
 
 
PRIMERA .- Objecte i àmbit d’aplicació 
 
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions de l’Impost sobre 
construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a actuacions de millora energètica no exigida 
per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos en el municipi de Mataró, per a 
l’exercici 2020. 
 
SEGONA.- Actuacions objecte de les presents bases  
 
Seran objecte de subvenció de l’Impost sobre Construccions,  Instal·lacions i Obres (ICIO)  
les obres, construccions i instal·lacions que incorporin mesures de millora de l’aïllament 
tèrmic de cobertes, façanes i fusteries exteriors, no obligades per la normativa vigent, que 
augmentin l’eficiència energètica de les edificacions o unitats d’aquestes existents d’acord 
amb el següent: 
 

2.1. Actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica D  que 

millorin en una lletra la qualificació de la certificació energètica. 

2.2. Actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica F i G 

que millorin en dues lletres la qualificació de la certificació energètica. 

 
TERCERA.- Condicions particulars de les actuacions objecte de subvenció 
 
3.1.  Les obres s’ hauran d’executar  en el període que s’indiqui a la convocatòria 
corresponent.  
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3.2.  L’actuació haurà de comptar amb les comunicacions i/o llicències necessàries  i 
requerides per les administracions corresponents. 
3.3.  Les obres hauran d’estar finalitzades abans de la data que s’indiqui en la convocatòria 
corresponent. 
 
QUARTA.- Requisits dels habitatges i/o edificacions o unitats d’aquests 
 
Els habitatges, edificacions o unitats dels mateixos  que pretenguin acollir-se a les presents 
bases hauran d’acomplir els requisits següents: 
 

4.1. L’habitatge s’ha de destinar a habitual i permanent per a la persona 

propietària, inquilina o usufructuària. 

4.2. Ha disposar de Certificat d’Eficiència Energètica 

 
CINQUENA.- Tipus i quantia de les subvencions 
 
La subvenció, a càrrec de l’Ajuntament, serà del  50% de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) de la part de les obres que incorporin mesures de millora de 
l’aïllament tèrmic de cobertes, façanes i fusteries exteriors, no obligades per la normativa 
vigent. 
 
 
SISENA.- Aplicació pressupostària 
 
Per al finançament de les subvencions es designa la quantitat de 48.000,00 € a la  partida 
410400 152210 48900 Subvencions a la rehabilitació d’habitatges. 
 
 
SETENA.- Condicions de les persones beneficiàries 
 
Podrà ser beneficiària de la subvenció qualsevol persona física o comunitat de propietaris 
legalment constituïda, propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat al 
municipi de Mataró que efectuï obres de millora d’eficiència energètica que justifiqui la millora 
en una lletra el certificat d’eficiència energètica si aquesta és D, o de dues si aquesta és F i 
G.  
 
No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concorri 
alguna de les  circumstàncies que estableixen l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
 
VUITENA.- Obligacions i responsabilitats de les persones beneficiàries 
 
Les persones beneficiàries queden obligades a: 
 

8.1. Executar les obres d’acord amb el projecte aprovat. 

8.2. Obtenir totes les llicències i/ o permisos necessaris per a l’execució de 

les mateixes. 
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NOVENA.- Presentació de sol·licituds 
 
Les persones físiques i/o jurídiques que vulguin acollir-se a la subvenció regulada a les 
presents bases hauran de presentar al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de 
Mataró la sol·licitud acompanyant-hi la documentació següent: 
 

- Fotocòpia del NIF/NIE o CIF de la persona sol·licitant 

- Indicació de si és inquilí/na, usufructuari/a o propietari/a 

- Identificació de l’edifici o unitat d’aquest (adreça i número de referència cadastral) 

- Identificació de la persona propietària en el supòsit que sigui diferent de la sol·licitant 

- Detall de l’actuació de millora d’eficiència energètica susceptible de subvenció. 

 
DESENA.- Criteris d’adjudicació 
 
El criteri per a la concessió dels ajuts serà l'ordre d'entrada de les sol·licituds, presentades 
dins de termini, fins exhaurir els imports totals destinats a aquesta convocatòria. 
 
No es podran concedir subvencions per sobre del crèdit pressupostari previst a la partida de 
despesa habilitada per a la tramitació de les mateixes a cada convocatòria. 
 
 
ONZENA.- Tramitació, instrucció del procediment i resolució d’atorgament 
 
11.1. La persona titular competent en matèria de Llicències d’Obres resoldrà sobre la 
concessió de subvenció sol·licitada a proposta de l’instructor/a del procediment. 
 
11.2. La instrucció dels expedients correspondrà al Servei Competent en matèria de 
Llicències d’Obres. Les funcions de l’òrgan instructor son: 
 

a) Proposta provisional de resolució 
b) Proposta definitiva de resolució 
c) Qualsevol altra tràmit necessari  amb caràcter previ a la resolució del procediment  
de concessió de les subvencions. 

 
11.3. En el termini d’un mes de l’endemà de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds es farà una relació de les sol·licituds presentades que compleixen els requisits, 
ordenades de major a menor puntuació atenent als criteris de puntuació inclosos en 
aquestes bases i s’elaborarà un llistat de sol·licituds que resultaran adjudicatàries. 
 
No es podran concedir subvencions per sobre del crèdit pressupostari previst a la partida de 
despesa habilitada per a la tramitació de les mateixes a cada convocatòria. 
 
En cas d’igualtat de puntuació prevaldrà la sol·licitud amb número més baix de registre 
d’entrada. 
 
11.4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió de subvenció, que 
posarà fi a la via administrativa, serà de tres mesos comptats de l’endemà de la publicació 
de la resolució de la convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i 
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notificat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades la 
seva sol·licitud. 
 
11.5. La resolució de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el portal  www.mataro.cat 
 
 
DOTZENA.- Qualificació definitiva i subvenció 
 
12.1. Una vegada finalitzades les obres i abans de la data que s’indiqui a la convocatòria 
corresponent, s’hi adjuntarà la documentació que s’indica a continuació: 
 
 - Certificat d’eficiència energètica de l’edifici o unitat d’aquest 
 - Acreditació del pagament de l’ICIO 
 - Domiciliació bancària 
 - Document acreditatiu de les millores no obligades per la normativa vigent o 
 declaració responsable de les millores no obligades per la   normativa vigent. 
 
12.2. Complert aquest requisit, es procedirà al pagament de l’import corresponent a la 
subvenció  concedida. 
 
 
TRETZENA.- Control i revocació 
 
L’Ajuntament podrà comprovar pels mitjans que consideri adequats l’acompliment de les 
obligacions inherents a l’atorgament. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions, especialment la falta de presentació en termini de la 
documentació assenyalada en l’article anterior o la comprovació de falsedat de les dades 
aportades a l’expedient donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida i a la devolució 
de les quanties atorgades, incrementades amb els interessos legals meritats des del moment 
de la percepció. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

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

Mataró  

Abstencions: 9,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) i 

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans (1).    

 

 

http://www.mataro.cat/
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3  - APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DELS ACORDS MUNICIPALS DE 

DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LES FACULTATS DE GESTIÓ I 

RECAPTACIÓ DE LA TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPALS 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, 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), preveu a l’article 7 que les entitats locals podran delegar en 
altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
Amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament de Mataró ha delegat altres facultats de 
gestió, liquidació  i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant l’adopció dels 
corresponents acords plenaris. 
 
La importància que per al procediment tributari té la seguretat que l'òrgan actuant és el 
competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a l'abast de les 
funcions concretes que s'exerceixen per l'ens delegat. També els pronunciaments 
jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les 
facultats que una entitat local hagi delegat en l'ens supramunicipal. 
 
Davant les consideracions precedents, aquest Ajuntament considera oportú modificar 
parcialment l'abast de la delegació efectuada a favor de la Diputació de Barcelona respecte 
les facultats de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic que en la part 
resolutiva d'aquest dictamen s'enumeren i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les 
facultats que es reserva l’Ajuntament. 
 
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents 
ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar l'abast dels acords municipals de delegació adoptats amb anterioritat a 
aquesta data, relatius a la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a l'empara del 
que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de gestió i recaptació de la taxa 
per cementiris municipals, en el sentit de delegar únicament i exclusivament les següents 
funcions de recaptació: 
 

- Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebuts i notificacions individuals en les 
liquidacions d'ingrés directe. 

- Dictar la provisió de constrenyiment. 

- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en executiu. 

- Liquidació d'interessos de demora. 
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- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 

- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 
SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns 
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. 
 
TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord, 
establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, 
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la 
normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les següents regles: 
 
Regla primera. La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a 
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes 
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per 
finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits i 
les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes 
locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que 
s’estableix en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació 
d'aquest servei. 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts 
de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic, i l'Ordenança general de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la 
Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei. 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica 
per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei 
objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
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necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada 
exercici.  
 
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la recaptació 
dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests tributs figuren 
entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es 
regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi per 
a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per 
l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte d’ingrés, 
i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 
Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels diversos 
conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades 
a en el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar 
les operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les 
corporacions locals. 
L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de l'Ajuntament, 
interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del període de pagament 
voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a 
la normativa vigent.  
L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada 
conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació. 
Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a 
l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la part 
corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 
 
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions 
que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i 
les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió recaptatòria 
en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de recaptació i 
llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans 
recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària de la 
delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 

- Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 
gestió de la recaptació executiva.  

- Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

- Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics. 
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- Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  

- Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte 
anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota 
l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió Tributària, 
durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 

- Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  

- Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 
constrenyiment, degudament justificades.  

- Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 

- Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la 
gestió del servei.  

- Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de 
Recaptació i en les disposicions concordants.  

- Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que 
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de 
les dependències municipals.    

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per a 
donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de 
dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions 
contingudes en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents 
originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i 
signats electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat local delegant 
i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -
tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord 
amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de 
la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració "d'encarregat del 
tractament" respecte de les dades personals que l'entitat delegant aporti, per tal de 
materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives 
adequades per a la protecció de totes les dades personals. 
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades per 
l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; comunicarà les 
violacions de seguretat de protecció de dades, no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb 
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una finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres 
persones, ni tant sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o 
qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar 
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una 
empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també 
tindrà la consideració d’encarregat del tractament. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat delegant per tal 
d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de 
dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra 
norma que contempli dites comunicacions o cessions. 
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades personals 
corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en què l'Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la titularitat de la competència 
delegada, tindrà la consideració de responsable dels tractaments de dades personals que es 
duguin a terme per al compliment de les funcions públiques derivades de la delegació, que 
seran donats d'alta en el Registre d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. 
Així mateix l'Administració delegant serà responsable respecte el tractament de les dades 
personals a les que pugui tenir accés com conseqüència de la informació que proporciona 
l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades per delegació. A aquest efecte, 
les entitats signants han de dur a terme els controls sobre els accessos fets a les dades 
tributàries i d'ingressos de dret públic pertinents, i també han de comunicar les violacions de 
seguretat relatives a la protecció de dades personals. 
 
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats 
del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per als drets i les 
llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives 
adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades. Les esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui. 
 
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents: 
 

- El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no pròrroga tàcita, d'acord 
amb allò que estableix la regla primera.  

- L'acord mutu entre l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona.  

- L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 

- Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, 
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada 
publiqui aquest acord de delegació, per a general coneixement, juntament amb l’acord 
d'acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.“ 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8),  

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal 

de Ciutadans (1).      

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.   

 

 

Servei de Compres i Contractacions 

 

4  - DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SUBROGACIÓ DE L’EMPRESA FCC 

MEDIO AMBIENTE, EN ELS DRETS I OBLIGACIONS DE L’EMPRESA FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA EN EL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL 

SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS, DE LA NETEJA VIÀRIA, DE LA NETEJA 

DEL PASSEIG MARÍTIM I LES PLATGES. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“Relació de fets 
 
1. Per acord del Ple Municipal de data 21 de juliol de 2014, es va acordar adjudicar la 
contractació de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la 
neteja del passeig marítim i les platges, a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, 
SA, (FCC SA) per un import de 55.455.133,83 euros, IVA no inclòs; i amb subjecció a la 
resta de condicions ofertes en la seva proposició. 
 
2. L’adjudicatària ha comunicat que ,per escriptura autoritzada per notari de l’Il·lustre Col·legi 
Notarial de Madrid de data 5 de setembre de 2019, còpia de la qual s’adjunta, FCC SA 
mitjançant la segregació de branca d’activitat, transmet en bloc tots els actius i passius de 
l’àrea de Medi Ambient a FCC Medio Ambient SA (FCCMA), inclòs el contracte de la gestió 
del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i 
les platges subscrit amb l’Ajuntament de Mataró. 
 
Així mateix exposa que FCCMA és una societat 100 % del Grup FCC, participada en un 
98,98 % per FCC SA i el restat 1,02 % per PER Gestora SL, una altra societat del Grup FCC, 
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i adjunta certificat d’inscripció al RELI de FCC Medio Ambiente, en el qual es constata que 
aquesta compleix tots els requisits de capacitat i solvència que es van requerir inicialment als 
licitadors en els plecs que regeixen la contractació. 
 
4. Consta a l’expedient informe de data 03/12/2019 de la CAP DE Gestió Jurídica del Servei 
de Compres i Contractacions, relatiu a la legalitat d’acordar conforme al sol·licitat. 
 
5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la present 
anualitat 2019 i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per a 
l’exercici 2020. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 85 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), estableix que en els casos 
d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat d’aquestes, continua el 
contracte amb l’entitat resultant o beneficiària, que queda subrogada en els drets i les 
obligacions dimanants d’aquest, sempre que tingui la solvència exigida en acordar-se 
l’adjudicació.  
 
D’acord amb l’exposat en els antecedents d’aquest informe, es compleixen els requisits 
legalment exigits per la continuïtat del contracte. 
 
 
En conseqüència, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 
PROPOSA A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE l’adopció dels següents acords:  
 
Primer. Donar-se per assabentats de  la subrogació de l’empresa FCC Medio Ambiente, en 
els drets i obligacions de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA en el 
contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja 
del passeig marítim i les platges; atès que s’ha dut a terme una segregació de branca 
d’activitat, i la beneficiària compleix els requisits exigits per poder continuar l’execució del 
contracte.” 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 19:40 hores, el Sr. President aixeca la 

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

 

L’Alcalde     La Secretària General Acctal., 
David Bote Paz     M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 

 


