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ACTA NÚM. 15/2020 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2020.  

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

 

Reunits de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei 7/1985 de 2 

d'abril, reguladora de les bases de règim local, el dia vint-i-dos d’octubre de dos mil vint, 

essent les 18:10 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) 
S’incorpora a la sessió a les 18:24h 

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) 
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR/DELEGAT (PSC-CP) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
S’incorpora a la sessió a les 18:11h 

CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS CASARRAMONA REGIDORA (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) 
XAVIER FONT MACH REGIDOR (JUNTS) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
 

 

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

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 
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És excusat 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 22     
d’octubre 2020 

Òrgan: Secretaria General 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca 
els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que 
tindrà lloc el proper dijous 22 d’octubre de 2020, a les 18:00 hores, la qual tindrà 
lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures 
bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la 
infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 
63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada 
per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya. 
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan 
concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o 
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el 
normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de 
les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita 
per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la 
convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i 
adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus 
membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva 
identitat.  
 
Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la 
sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions. 
 
 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

DICTAMENS 
 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 



 3 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
Servei d’Ingressos     

 
1 Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 

l'exercici 2021. 
 
2  Aprovació provisional de les bases reguladores dels ajuts relatius a la fiscalitat 

municipal per a l'exercici 2021. 

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Anna Salicrú Maltas, regidora del grup 

municipal d’ERC-MES. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, saluda totes les persones que seguiran 

telemàticament aquest ple extraordinari d’ordenances fiscals, bases i subvencions de 

l’exercici 2021, així com els regidors i regidores presents. Tenim quòrum suficient per iniciar 

la sessió, malgrat que hi ha dues regidores que s’han excusat i que hi accediran en breu.  

Abans, però, m’agradaria, en nom de tot el consistori, enviar una forta abraçada a totes les 

famílies de víctimes de la covid-19.  

D’altra banda, també m’agradaria recordar a tots els regidors i portaveus dels grups 

municipals que disposen de 10 minuts per expressar el seu posicionament, tal com vam 

explicar per correu aquesta setmana. 

En l’ordre del dia d’aquest ple extraordinari hi tenim dos punts: el primer d’ells és l’aprovació 

provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021 i, el segon, 

l’aprovació provisional de les bases reguladores dels ajuts relatius a la fiscalitat municipal per 

a l’exercici 2021. 

Per fer-nos l’explicació d’aquests dos dictàmens té la paraula el Sr. Jerez.  

  

 

DICTAMENS 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei d’Ingressos 
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1  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2021. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 
Mobilitat, assenyala que des de l’inici de la pandèmia del coronavirus, l’Ajuntament de 
Mataró ha destinat més de 2 M€ euros a majors despeses derivades de la lluita contra el 
covid-19 (EPIs, mampares, material informàtic, neteges extraordinàries, polsadors de 
semàfors, habilitació nou centre d’acollida...); hem posat 3,5 M€ a disposició de la Taula de 
reconstrucció social i econòmica de la ciutat, per a mesures econòmiques i socials 
d’urgència (corrent) i per a futures inversions (crèdit); hem fet mesures de compensació 
fiscal per taxes d’activitats que s’han vist afectades per restriccions o tancaments (terrasses, 
parades de mercats no sedentaris o brossa comercial), i hem habilitat noves ajudes 
(descomptes lloguers habitatges i locals municipals, microcrèdits ERTOs, etc.). 
 
Per altra banda, han caigut els ingressos com a conseqüència de les mesures de 
confinament i tancament d’activitats. 
 
I malgrat aquest sotrac en les finances municipals, no hem deixat caure cap servei. Hem 
mantingut tots els serveis propis, de gestió directe, i tots els serveis contractats, de gestió 
indirecta. L’objectiu de la gestió de la pandèmia ha estat, és i serà, la garantia en la prestació 
dels serveis de qualitat a la ciutadania, l’eficiència en la disponibilitat dels recursos i la 
garantia dels llocs de treball del personal adscrit a aquests serveis. 
 
Les previsions per a 2021 indiquen que els efectes de la pandèmia sobre l’economia i sobre 
la ciutadania seran presents durant un temps, potser anys. Davant d’aquesta realitat, 
l’Ajuntament continuarà combatent la crisi sanitària, recolzant polítiques de reactivació 
econòmica i ajudant a l’emergència social. I per això necessitem finançament. Finançament 
que bàsicament ha de provenir de la capacitat fiscal pròpia (tributs) i de les transferències 
(subvencions) d’altres administracions (Generalitat, Diputació, Estat, Unió Europea). 
 
A data d’avui no s’han concretat ajuts d’altres administracions per pal·liar la major despesa i 
els menors ingressos dels ajuntaments. A data d’avui tampoc no s’ha concretat en què 
consistiran els ajuts a la reconstrucció. És per això que encara que sigui impopular, el 
Govern municipal considera necessari incrementar el principal tribut: l’IBI, que és el destinat 
a mantenir els principals serveis de la ciutat. 
 
Estem demanant un exercici de solidaritat i de responsabilitat. Si alguna cosa ha demostrat 
aquesta crisi és que s’aguanta millor gràcies als serveis públics. I per mantenir aquests 
serveis amb garantia cal fer front als seus costos. Estem demanant un increment moderat de 
l’IBI, un 6%, que situaria el gravamen a Mataró en un 0,595, encara per sota de la meitat del 
recorregut fiscal de l’impost (0,615 sobre 1,230) i per sota de municipis  similars a Mataró. 
Estem proposant un increment del rebut mig residencial d’uns 28 euros anuals (poc més de 
2 euros mensuals). 
 
Pel que fa a la taxa de la brossa domiciliària, en 2021 tindrem un nou i millor contracte. 
Durant els darrers anys ha estat un clamor popular la necessitat de millorar el servei. El 
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major cost del servei comportarà un increment de la taxa entre 18 i 22 euros anuals (menys 
de 2 euros mensuals). 
 
La resta de tributs (impostos, taxes i preus públics) es congelen. 
 
Amb l’increment d’ingressos per IBI el compromís del Govern és destinar més recursos al 
Fons de contingència per despeses extraordinàries relacionades amb la lluita contra la 
pandèmia; més recursos per al Fons d’ajuts i subvencions fiscals, principalment adreçat a 
persones  jubilades, pensionistes, aturades, famílies nombroses i monoparentals i ara també 
per persones en ERTO, que tenen dificultats econòmiques; i més recursos per a la Taula de 
reconstrucció social i econòmica de Mataró. 
 
No fer res abocaria a l’empitjorament de la situació de determinats serveis com la neteja, la 
seguretat, o el transport, frustrant els compromisos de millora. 
 
Per altra banda avui també aprovem inicialment les bases de subvencions i ajuts fiscals. 
Passem de 240€ a 250€ l’import màxim a percebre per ajudar a pagar els impostos a les 
persones amb menys recursos. I, en conseqüència, incrementarem fins a 0,5 M€ els fons per 
aquest concepte en 2021. 
 
Finalment, reconeixem que demanem un esforç al conjunt de la ciutadania però ens 
comprometem a que es percebi i ens comprometem a que l’esforç per la reconstrucció de 
Mataró sigui compartit. L’Ajuntament està treballant en un pla de racionalització que ha de 
comportar més eficiència encara en la gestió dels recursos i més sostenibilitat en la cartera 
de serveis municipals. 
 
En aquesta línia, també en la fiscalitat, obrim el debat i el treball amb el conjunt dels grups 
municipals i amb els agents socials de Mataró. 
 
Continuarem treballant per un pacte fiscal i per la reconstrucció social i econòmica de la 
nostra ciutat. 
 
També avui hem signat el decret per bonificar del 16 d’octubre fins al 31 de desembre la taxa 
de terrasses al 100%, així com la taxa de brossa comercial, per a aquelles activitats que 
s’han vist afectades per l’últim decret de la Generalitat de tancament de les seves activitats. 
 
Entre l’aprovació inicial i la definitiva, treballarem per aplicar mesures similars de cara al 
2021. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 

 
1.- El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l'aprovació i la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 

 
L’objecte del present expedient és l’aprovació provisional de les modificacions fetes en les 
ordenances fiscals especificades, així com en diverses ordenances reguladores de preus 
públics. En darrer terme, també s’aproven els textos refosos de cadascuna de les 
ordenances modificades. 
 
2.- En aquest aspecte, per mitjà del decret 5958, de 23 de setembre de 2020, es va aprovar 
l’avantprojecte de la modificació de les ordenances fiscals i dels preus públics, així com de 
les bases reguladores dels ajuts per al pagament de diversos tributs i preus públics 
municipals per a l’exercici 2021.  
 
Dit avantprojecte va ser lliurat als grups municipals per al seu examen durant un termini de 
15 dies, d’acord amb l’article 73.10 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de 
Mataró. 
 
3.- Durant el període esmentat a l’apartat anterior s’han presentat diversos suggeriments, la 
resposta dels quals consta a la part final del següent apartat. 
 
4.- Així, les principals modificacions proposades a les ORDENANCES FISCALS per al 2021 
són les següents: 
 

a) Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU – 
OF 2.1): 

 

• Incorporar la possibilitat de pròrroga de forma tàcita del termini de presentació de la 
declaració de l’impost per causa de mort. 
 

b) Impost sobre béns immobles (IBI - OF 2.2): 
 

• Per tal de dotar a l’Ajuntament de Mataró de crèdit corrent per a fer front a les 
conseqüències de la pandèmia i, en especial, per al Fons de contingència, la Mesa 
de reconstrucció social i econòmica i pels fons de subvencions i ajuts tributaris, es 
proposa incrementar el coeficient general i diferenciat en un 6%, de manera que el 
tipus de gravamen general passaria del 0,5618% al 0,5955%, l’industrial de 1,0549% 
a 1,1182% i la resta d’usos de 0,9861% a 1,0453%. 
 

• En la mateixa línia de suport a la reconstrucció social i econòmica es proposa 
incrementar el topall de la bonificació per a famílies nombroses de 240 a 250 euros. 
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• Adaptació de la definició d’habitatge buit al que s’estableix al DL 1/2020, de 21 gener, 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

• Proposta de supressió de l’exempció voluntària d’eficiència econòmica de les 
liquidacions amb quota inferior a 6 euros. Els processos de recaptació actuals del 
tribut ja no la justifiquen.. 
 

c) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO – OF 2.3): 
 

• Actualització per criteris tècnics dels preu dels valors de construcció d’acord amb els 
preus i coeficients del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 2020 (preus mòdul bàsic). 
 

d) Impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM - OF 2.4): 
 

• Establir, en coherència amb el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
que les exempcions d’aquest impost, llevat de les previstes a les lletres e) i g) de 
l’article 93 de dita Llei, són aplicades per l’Ajuntament d’ofici, és a dir, no cal que les 
persones interessades la sol·licitin. 
 

• Seguint la pauta acordada a les OOFF 2017 es proposa continuar amb la supressió 
progressiva de la bonificació de la quota de l’impost per als vehicles amb antiguitat 
entre 25 i 35 anys, reduint-la un 20% cada any, de forma que al 2021 aquesta 
bonificació desapareix. 

 
e) Impost sobre activitats econòmiques (IAE – OF 2.5): 

 

• Aclarir el  redactat  de la bonificació per creació d’ocupació (Art.10.2), per millorar la 

seva gestió interna i ajustar-la a  l’esperit de la llei  i modificar l’escalat de percentatge  

d’increment de la plantilla amb contracte indefinit objecte de bonificació. 

 

f) Taxa per llicències urbanístiques (OF 3.4): 
 

• Afegir nous tipus d’expedients no especificats en l’exercici anterior, reordenar els 
actuals i eliminació de la tarifa de quota única LLIC+OVP ( llicència + ocupació via 
pública). 

 
g) Taxa per cementiris municipals (OF 3.5): 

 

• L’empresa concessionària proposa el manteniment dels imports del 2020, amb la 
introducció de nous serveis i la reducció de diverses tarifes. 

 
h) Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals (OF 3.8): 

 

• Increment del 17,50% per arribar a la  cobertura  del servei per a 2021 segons  la 
previsió de costos estimada d’acord amb les dades aportades pel Servei d’Espais 
Públics. 
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• Ampliar el supòsits d’exempció i bonificació del 50% de la taxa que preveu 
l’ordenança a persones que hagin estat en situació d’ERTO (expedient de regulació 
temporal d’ocupació) 
 

• Eliminació de la bonificació per ús de la deixalleria. 
 

Resposta als suggeriments proposats pels Grups Municipals de ERC i d’ECP a 
l’Avantprojecte de modificació d’ordenances fiscals i preus públics per a 2021  
 
Per mitjà del decret 5958, de 23 de setembre de 2020, es va aprovar l’avantprojecte de la 
modificació de les ordenances fiscals i dels preus públics, així com de les bases reguladores 
d’ajuts relatius a la fiscalitat municipal, per a l’exercici 2021. Mitjançant dit decret es va lliurar 
l’avantprojecte als grups municipals per al seu examen durant un termini de 15 dies, d’acord 
amb l’article 73.10 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Mataró. 
 
El Govern municipal es compromet a crear un grup de treball o comissió de fiscalitat i tributs, 
dins de la comissió informativa de l’àrea d’Administració, en el marc d’un Pacte Fiscal i com 
a desenvolupament de les iniciatives sobre els tributs municipals encetades als darrers 
temps (observatori fiscal i socioeconòmic, comparativa amb altres municipis i guia del 
contribuent) i en la línia de la comissió de tarifació dels anteriors mandat.  
 
En atenció a aquesta proposta de grup de treball o comissió, algunes de les respostes a les 
seves propostes remeten al compromís de valoració en aquest format, de cara a les 
ordenances fiscals de 2021 i futures. 
 
I. Suggeriments i propostes per part de Grup municipal d’ ERC : 
 
ORDENANÇA 2.2. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 
DE NATURALESA URBANS (IBIU) 
 
* TIPUS IMPOSITIUS DE L’IBIU:  
 
No increment de l’IBI. 
 
RESPOSTA: El Govern ha optat per l’increment proposat en l’avantprojecte per tal  de dotar 
a l’Ajuntament de Mataró de crèdit corrent suficient per al manteniment i millora dels serveis i 
per a fer front a les conseqüències de la pandèmia i, en especial, per al Fons de 
contingència, la Mesa de reconstrucció social i econòmica i pels fons de subvencions i ajuts 
tributaris. 

 
 
* BONIFICACIONS PER LLOGUER INFERIOR A L’ÍNDEX DE REFERÈNCIA: 
 
Amb l’objectiu d’impulsar l’arrencada inicial de l’aplicació de la Llei de Contenció de preus de 
Lloguer a Mataró, proposem establir incentius a l’IBI pels propietaris que ajustin el preu de 
lloguer per sota d’un preu de referència  
 
-Utilitzar com a referent l’Índex de Referència de Preus de Lloguer de la Generalitat. 
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- Fixar la bonificació com un percentatge (sensiblement inferior al que disfruten els 
propietaris que cedeixen els seus immobles a les Borses i programes de Lloguer municipals. 
Per exemple entre un 10 i un 15% del rebut, per un període de màxim de 2 anys. 
RESPOSTA: Es proposa no sigui admesa la proposta per les raons exposades pel servei 
d’habitatge: La llei de contenció dels preus dels lloguers obliga a què tots els contractes de 
lloguer (amb excepcions particulars) estiguin sota de l'índex de referència. Per tant  aquest 
és un requisit legal que no cal incentivar ja que aquesta seria  una mesura que s'aplicaria a 
tots els contractes nous i una bona part dels existents.   
 
* ORDENANÇA 3.8 TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS: 
 
Aprofitant la revisió global derivada de la redacció i aprovació del nou plec de 
condicions del contracte de recollida de la brossa domiciliaria, proposem (en línia amb 
exercicis anteriors): 
 
Ampliar els paràmetres vigents actualment, incorporant al càlcul el nombre de residents als 
immobles i ampliant el nombre de trams de valor cadastral. 

 
RESPOSTA: La gestió del padró de la taxa es realitza en base a tres trams en funció del 
valor cadastral, paràmetre relacionat amb la renda de les famílies. Aquesta gestió es 
complementa amb els beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica. 

 
Podem estudiar, de cara al futur, l’aplicació de més trams cadastrals però considerem que 
els actuals 3 trams encara porten poc temps aplicant-se i ara seria prematur introduir més 
elements de variabilitat en la gestió del padró de la taxa. 
 
Altres criteris, com el nombre de persones per habitatge, la renda d’aquestes unitats familiars 
o de convivència, el volum de residus generats o el nivell de selectiva assolit, requeriran 
estudis i eines de gestió que ara no tenim, a banda de la complexitat que pot generar en la 
gestió del padró de la taxa. Serien qüestions a valorar a partir de l’entrada en vigor i 
seguiment del nou contracte. Remetem l’estudi d’aquestes noves variables a la comissió de 
fiscalitat i tributs. 

 
Es denega el suggeriment i es manté en la proposta del criteri de tarifació dels tres trams per 
valor cadastral, per raó capacitat econòmica. 
 
* ORDENANÇA 4.7  PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT 
DE RESIDUS COMERCIALS 
 
Revisar també en profunditat la proporcionalitat de les taxes de brossa comercial per 
categories de residus i metres dels establiments. Fins ara, per posar un cas com a exemple, 
un establiment del grup F (recollida de Rebuig, paper/cartró, envasos, vidre i orgànica), amb 
un local de <20 m2 pagaria 838,68 € vs els 1.433,76 € que pagaria un local de > 1.000 m2. 
 
RESPOSTA: La implantació de les noves tarifes serà el resultat del treball de camp previ 
derivat de la nova contractació, tasca que es troba en desenvolupament i per tant no podrà 
ser implementada per a l’exercici 2021. Remetem l’estudi d’aquestes noves variables a la 
comissió de fiscalitat i tributs. 
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* ORDENANÇA 3.13. TAXA PER L’ENTRADA DE VEHÍCLES PER SOBRE DE LES 
VORERES O EL DOMINI PÚBLIC I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER 
APARCAMENT: 
 
El passat exercici 2020, vàrem proposar de rebaixar la taxa pel tram de 1 a 4 vehicles 
establir una taxa mes reduïda per guals d’un sol vehicle.  
 
Proposàvem taxes mes reduïdes per tram de 1-2 vehicles i 3-5 vehicles, amb increments 
proporcionals fins arribar als 5 vehicles i també que la reducció de recaptació, s’apliqués als 
guals de major tamany. 
 
El Govern Municipal va expressar la dificultat de gravar els guals de 1 a 5 places, 
argumentant l’inexistencia d’informació sobre l’ús i sobre els metres quadrats destinats a 
aquest efecte. Proposàvem en aquest cas basar-se en el cens de vehicles registrats al 
domicili. 
 
Finalment, el Govern va decidir congelar l’aplicació de l’increment previst el 2020 per al tram 
de 1 a 2 vehicles. 
 
Podrien precisar si mantindran aquesta congelació per aquest tram de forma 
definitiva? I també si s’ha dissenyat una proporcionalitat pels trams fins arribar a 5 
vehicles i com, si es el cas, han traslladat aquesta reducció d’ingressos als guals de 
major nombre de vehicles. 

 
RESPOSTA: Es manté la segmentació de vehicles aprovada definitivament per a l’exercici 
2020. Per al proper exercici 2021 no s’ha proposat l’increment d’aquesta taxa.  

 
* ORDENANÇA 3.18 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEI DE SANITAT: 
  
Les dades indiquen, com hem sostingut des de la rebaixa de la taxa de 30 € a 20 € del 2017, 
que aquesta mesura no ha tingut absolutament cap efecte sobre el numero d’animals 
censats i si, en canvi, ha comportat un dràstic descens de la recaptació per aquest concepte. 
 
Proposem ajustar a l’alça l’import d’aquesta taxa i combinar aquest increment amb incentius 
(en forma de descomptes de durada màxima dos anys) per impulsar l’obligatorietat de 
censar els animals domèstics. 
 
RESPOSTA: El nombre d’animals domèstics censats ha experimentat un augment del 
30,62% des de l’exercici 2017, moment en què s’aplica la quota reduïda a 20 euros. Aquest 
increment dels animals censats encara no ha significat un augment de la recaptació al nivell 
de l’exercici 2016. 
 
Ens comprometem a portar la proposta a la CIM corresponent i a la comissió d’estudis de 
tributs i fiscalitat de cara a avaluar la mesura i prendre decisions sobre el futur d’aquesta taxa 
i/o d’altres mesures complementàries. 
 
* ALTRES TAXES I IMPOSTOS: 
 
a) Taxa de Publicitat 
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El passat exercici 2020 varem proposar que s’estudiés la implantació d’una Taxa de 
Publicitat. Pensàvem que el fet imposable de la taxa, podria basar-se en l’activitat municipal, 
tant tècnica con administrativa, necessària per a: 
 
- Concedir o denegar les autoritzacions relatives a l’exercici de la publicitat dinàmica que ha 
de desenvolupar-se dins el terme municipal. 
 
- Comprovar si l’activitat comunicada que es pretengui realitzar s’ajusta a la normativa 
reguladora de la publicitat dinàmica i les ordenances municipals. 
 
RESPOSTA: Remetem l’estudi d’aquestes noves variables a la comissió de fiscalitat i tributs. 
 
b) Publicitat exterior 
 
En relació amb l’ordenança de Publicitat Exterior, generalment en forma de grans plafons 
que ocupen sovint el 100% de la superfícies en façana (sobretot d’entitats bancàries) i que 
tenen l’efecte pràctic de tanques publicitàries (que si son objecte de gravamen). 
 
Podrien precisar, respecte a aquesta qüestió, si aquest pot ser un fet susceptible de 
ser gravat? 
 
RESPOSTA: L’article 5.A).6 de l’ordenança 3.11 de la taxa per l’ocupació de la via pública ja 
preveu aquesta tipologia de publicitat. A més a més, també existeixen uns contractes de 
concessió per a l’explotació de tanques publicitàries i marquesines gravat amb el 
corresponent cànon anual. 
 
* INCENTIUS A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA. INSTAL.LACIONS AUTOCONSUM: 
 
Les ordenances de Mataró preveuen bonificacions a les obres que fomentin l’estalvi 
energètic i les energies renovables, de fins el 50% de la quota Integra de l’IBI durant els tres 
períodes impositius següents a la instal·lació. 
 
Per altra banda, com ja comentàvem l’any passat, el decret d’autoconsum Real Decret 
244/2019, de 5 d'abril comença a incentivar l’autoconsum col·lectiu Aquesta es una gran 
oportunitat per avançar en una proposta que bonifiques mes aquelles instal·lacions que 
promoguin l’autoconsum compartit, o avançar en bonificacions que fossin ponderades en 
base a paràmetres com el volum d’inversió i el % estimat d’autoconsum. 
 
Consultada la base de dades de l’lnstitut Català de l’Energia (ICAEN) Mataró no apareix 
entre el conjunt de ciutats amb bonificacions per instal·lacions d'autoconsum. 
 
Proposem, per l’enorme importància present i futura, de les iniciatives i inversions en 
autoconsum, establir i ampliar bonificacions i subvencions en aquesta qüestió a immobles 
diferents d’habitatges, contemplant una progressivitat fiscal en funció de les rendes dels 
interessats i atorgant la màxima bonificació (en línia amb les campanyes de l’ICAEN) a 
aquelles instal·lacions d’autoconsum compartit. 
 
RESPOSTA: La llei reguladora de les hisendes locals no preveu la possibilitat d’establir 
bonificacions relatives a l’autoconsum energètic, de manera que de moment no pot ser 
introduïda. Altrament, durant l’any 2021 està prevista l’obertura de l’Oficina d’Atenció 
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Energètica per a assessorar i orientar la ciutadania en temes de transició ecològica i estalvi 
energètic. Cal recordar que aquest Govern ha proposat l’aprovació de les bases 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 2021. 
 
* FISCALITAT SOBRE VMP: 
 
Aquests darrers anys hem viscut una imparable proliferació dels anomenats VMP (vehicles 
de mobilitat personal). 
 
Pendents encara de l’ordenança que ha de regular aquesta qüestió a la ciutat de Mataró, i 
en conseqüència, establir la normativa d’us i el corresponent regim sancionador, resta 
pendent la tributació d’aquests vehicles, que utilitzen com els tradicionals, l’espai públic. 
 
Existeixen ja respostes a preguntes vinculants d’Hisenda, a traves de la Direcció General de 
Tributs i la Subsecretaria General d’lmpostos sobre la Renda de les Persones, que 
determinen que aquells que utilitzen patinets elèctrics per a desenvolupar (això si) la seva 
activitat professional podran deduir-se la compra: l’IVA i I’lRPF. 
 
Hisenda recull doncs que aquests vehicles son completament equiparables (si poden 
superar els 25 km/h) als mes tradicionals, al menys pel que fa a qüestions tributàries. 
 
Pensem que cal explorar, conjuntament amb les entitats municipalistes, els ingressos que es 
derivarien d’una taxa sobre VMP. 
 
Han explorat aquesta possibilitat? Hi ha alguna proposta de gravamen al respecte? 
 
RESPOSTA: Resta pendent una normativa que habiliti als ajuntaments al cobrament de 
taxes o impostos a aquests vehicles, que utilitzen com els tradicionals, l’espai públic. Ara per 
ara només els que estiguin obligats a dur placa de matrícula (vehicles a motor) restarien 
obligats, així com les empreses que explotin serveis de rènting o facin ocupació privativa 
d’espais públics (ocupacions intensives de via pública). La nova ordenança de mobilitat 
preveurà aquest darrer supòsit. 
 
* ICIO: 
 
El Departament de Llicències ha estat repetidament focus de critiques per les demores en la 
concessió de permisos. Les critiques a aquesta area s’han incrementat degut a la situació de 
pandèmia, que ha donat encara mes rellevància i visibilitat a les conseqüències d’aquests 
retards o adequació de llicències existents. 
 
En relació amb aquesta qüestió, amb un tipus impositiu elevat i havent actualitzat aquest any 
els valors de construcció. proposem bonificacions en la tarifa aplicada als usuaris per aquells 
casos en que la concessió de la llicencia ultrapassi el compromís temporal assumit a la Carta 
de Serveis. 
 
Aquests descomptes es concretarien en base a un escalat de percentatges, que anirien 
creixent fins arribar al 100% en el cas de retards superiors als 6 mesos. 
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RESPOSTA: Aquesta bonificació no està prevista a la Llei reguladora de les hisendes locals, 
de manera que no pot ser regulada en una ordenança fiscal. 
 
* FACILITATS DE PAGAMENT: 
 
Tal com hem proposat en exercicis anterior, pensem que cal pensar en mecanismes que 
contribueixin a facilitar l’esforç de les persones contribuents. Pensem algunes de les 
mesures següents serien útils al respecte: 
 
a) Tarifa plana mensual per a la suma de tots els impostos municipals. 
 
RESPOSTA: L’Ajuntament de Mataró gestiona els tributs a través de conveni amb 
l’Organisme de Gestió Tributària i Recaptació (ORGT) de la Diputació. L’ORGT no té habilitat 
aquest servei. 
 
b) Aplicar les subvencions directament a l’impost, de manera que el contribuent no hagi 
d’avançar els diners. En el seu cas, fer el net amb el darrer termini (cas de pagament 
fraccionat). 
 
RESPOSTA: Aquesta opció no és permesa per l’Ordenament Jurídic. 
 
FORA DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS  
l’escrit de suggeriments del GM d’ERC incorpora propostes relacionades amb el tema fiscal 
municipal.  Són suggeriments que caldria canalitzar a traves potser d’una pregunta. En 
aquest sentit es passa a donar les RESPOSTES a les següents qüestions plantejades: 
 
* PISOS BUITS.    
 
Respecte la qüestió d’establir un recàrrec del 50% sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial 
que es troben desocupats amb caràcter permanent, el passat exercici 2020, el Govern 
Municipal va informar que estava treballant per desenvolupar i aplicar aquesta ordenança. 
Aquest procés requeria d’una sèrie de passes previs, encara que com recomanava la 
Disputació de Barcelona al respecte (en la seva proposta d’ordenança especial respecte 
aquest tema), es podria efectuar el cobrament corresponent inclús a l’exercici 2019 amb 
posterioritat a 31.12.2019. Podrien precisar si tota aquesta feina ja està feta i ja en disposició 
d'aplicar? 
 
• Generar un registre municipal de pisos buits (més de dos anys desocupats sense que 
concordi cap de les causes que ho justifiquen). 
 
RESPOSTA: La Llei no obliga a constituir formalment un registre com a entitat jurídica. En 
aquests moments s’està creant la relació d’habitatges afectades a aquesta declaració. 
 
• Realitzar un acord de Junta de Govern de creació d'un Registre Municipal d’Habitatges 
desocupats amb caràcter permanent. 
 
RESPOSTA: En congruència amb l’anterior qüestió, no es considera necessari  dur a terme 
dit registre. 
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• Demanar a l'Agència de L’Habitatge de Catalunya la relació d'habitatges desocupats que 
figuren al Registre de la Generalitat i que estiguin localitzats al nostre terme municipal. 
 
RESPOSTA: Aquesta petició no és necessària, ja que l’Ajuntament té accés permanent al dit 
registre. 
 
• Demanar a AMSA tot el registre de comptadors amb el detall del consum efectuat des de l'1 
de setembre del 2017. 
 
RESPOSTA: Aquesta petició va ser formulada i l’Ajuntament ja disposa del llistat. La 
valoració tècnica revela que per sí sol resulta insuficient per a determinar la desocupació 
permanent sense realitzar una inspecció. 
 
• Efectuar el creuament de les dades de padró municipal i del padró d'lBI a efecte de detectar 
les referències cadastrals sense cap membre empadronat, i creuar-les amb les dades de 
subministraments d'aigua i amb les dades del Registre de l'Agència de L’Habitatge de 
Catalunya. 
 
RESPOSTA: El creuament de dades amb el padró només ha estat possible per a aquells 
casos on hi havia coincidència amb l’IBI. Dita coincidència és baixa i genera dades poc 
sòlides. 
 
L’estratègia proposada pel Servei d’Habitatge és de procedir per mitjà de plans d'inspecció. 
Per a 2020 l'objectiu és inspeccionar i iniciar la declaració de la situació d'utilització anòmala 
de tots aquells habitatges del pla d'inspecció de 2017 (el vigent actualment) que encara 
segueixin desocupats com a experiència pilot per avaluar els recursos necessaris per 
l'aplicació a escala de municipi. També s'actuarà en tots aquells habitatges detectats per 
mitjà de comunicacions de ciutadania o per mitjà d'intervencions municipals com les 
declaracions d'inhabitabilitat. 
 
* Estudiar gravar béns titularitat religiosa amb rendiment econòmic no destinats al culte i 
edificis singulars.  
 
L’exercici passat, proposàvem de fer les consultes oportunes sobre el contingut del Conveni 
entre Espanya i el Vaticà de l’any 1979 (que circumscriuen les exempcions als bens 
immobles destinats a l’activitat pastoral, residencial de bisbes i capellans, conventual, 
oficines parroquials, de culte o d’ensenyament de disciplines eclesiàstiques) i també sobre la 
Llei d’Hisendes Locals (que aparentment no recull cap exempció), de manera que els bens 
de referència contribueixin com la resta al bé comú municipal. 
 
Podrien precisar si han efectuat aquestes consultes i quines conclusions n’han extret? 
 
RESPOSTA: Aquest assumpte continua essent molt controvertit, tant pel que fa a l’IBI, l’IAE, 
l’IIVTNU i l’ICIO. Legalment roman vigent el règim fiscal contingut a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge, el qual és més ampli i favorable que el de l’acord amb la Santa Seu. En concret, 
quant a l’IBI, l’article 15 de l’esmentada Llei disposa que gaudeixen de l’exempció els béns 
immobles que no estiguin afectes a explotacions econòmiques, així com els immobles 
afectes a activitats econòmiques que no tributin per l’impost de societats, d’acord amb 
l’article 7 de la mateixa norma. 
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* Estudiar les possibilitats fiscals sobre els pisos turístics  
 
Mataró, amb mes de 160.000 pernoctacions anuals (aquest nombre es deu haver vist 
dràsticament afectat aquesta temporada per la situació de pandèmia) i un nombre creixent 
de pisos turístics (probablement no tots declarats), te un recorregut encara per explorar tant 
de regulació, com d’aplicació de taxes.  
 
- Estudiar la possibilitat, en base al Decret de Lloguers de la Generalitat,d’aplicar recàrrecs 
sobre l’IBI dels pisos destinats a una activitat econòmica com ara l’ús turístic.  
 
Podrien precisar si han estudiat aquesta possibilitat i si existeix alguna proposta al respecte? 
 
RESPOSTA:  Per poder realitzar recàrrecs municipals sobre aquesta activitat cal una 
modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
* Suggeriments sobre l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) 
 
En els passats exercicis hem proposat el desplegament d’un Pla de Control Tributari sobre 
epígrafs i superfícies>2.500m², amb l’objectiu de: 
 
- Comprovar que la superfície declarada en IAE es correspongui amb la superfície real dels 
equipaments segons info cadastral. 
 
- Quantificar i comparar la quota que correspondria si es declares per epígraf únic de gran 
superfície. 
 
Podrien precisar si s’ha pogut comprovar i quantificar, i en el seu cas, iniciar algun expedient 
de reclamació al respecte? 
 
RESPOSTA: Tal com s’ha indicat en exercicis anteriors, aquest desplegament s’iniciarà en el 
moment que la jurisprudència sobre aquest tema sigui pacífica. Consten dos pronunciaments 
judicials contradictoris, en concret entre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
l’Audiència Nacional. Contrastada aquesta qüestió amb altres administracions, recomanen 
prudència i per tant esperar a la resolució d’aquesta controvèrsia jurídica. 
  
* Difusió de les ajudes i coneixement del cost dels serveis 
 
a) Continuar amb les campanyes de difusió entre els ciutadans de totes les línies i 
possibilitats d’ajut . 
 
RESPOSTA: Aqueta actuació s’està  duent a terme tots els anys a través del web municipal ( 
Apartat tributs - Guia del contribuent) i anuncis a mitjans de comunicació de difusió gratuïta.  

 
b) En tots els casos que sigui possible, informar els contribuents del cost total del servei, i de 
la distribució d’aquest cost (part repercutida als usuaris i part subvencionada pel comú).  
 
RESPOSTA: Ens comprometem a donar la màxima difusió dels costos reals dels serveis. 
*  RODATGES I GRAVACIÓ IMATGES A LA VIA PUBLICA. EDIFICIS I ALTRES ESPAIS: 
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Mataró és l’escenari de moltes produccions (sèries, films, etc) que es desenvolupen a 
diversos espais de la ciutat i pel que fins ara, no coneixem que s’estigui aplicant cap taxa, ni 
tan sols per la cobertura dels costos en que incorre l’Ajuntament en cada cas.  

Tenint en consideració que, en general, els operadors i productores estan molt contents amb 
les facilitats que els dona l’Ajuntament de Mataró, pensem que cal aplicar una taxa al 
respecte. 

Han explorat aquesta possibilitat? Hi ha alguna proposta de gravamen al respecte? 

RESPOSTA: l’ordenança fiscal 3.11, reguladora de la Taxa per l’ocupació del sòl, subsòl i vol 
de la via pública i per a la utilització privativa i aprofitament especial  domini públic municipal, 
ja preveu en el seu art. 5.c.2) les tarifes per rodatge cinematogràfic a la via pública. 
 

 
II. Suggeriments i propostes per part de Grup municipal Ciutadans-Partido de la 

Ciutadanía: 
 
* Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU): 
 
Bonificaciones 

Artículo 7.1.a) Existe una bonificación de hasta 95% hacia los descendientes sobre la 
vivienda habitual. Se considera vivienda habitual si se ha vivido los últimos dos años. La 
vivienda no pierde este carácter cuando la baja del padrón haya estado motivada por causas 
de salud del causante suficientemente acreditadas. 
 
No obstante, se establece en las ordenanzas que: “En cap cas es considerarà l’habitatge 
habitual de la persona interesada 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.” 
 

PROPUESTA: Eliminar este último párrafo para no impedir que las viviendas de 
personas mayores que viven en residencias por enfermedad puedan alquilar su 
vivienda. 
 
RESPOSTA:  La proposta d’eliminar aquets paràgraf no és congruent amb la resta del 
l’article que regula aqueta bonificació. El beneficiari de la bonificació és l’hereu del causant el 
qual ha de tenir la vivenda objecte de transmissió com l’habitual juntament amb el causant 
duran els dos anys anteriors a la defunció. 
 
*  Impost sobre béns immobles (IBI): 

 
A) Artículo 7. 

4. Dado la diversidad de núcleos familiares que existen, en la actualidad en nuestra sociedad 
y, para poder atender todos los tipos de familias existentes, la nueva propuesta presentada 
por este Grupo Municipal tiene en cuenta la eliminación del requisito de familia numerosa y 
se transforme en una bonificación dependiendo del número de hijos, tipo de familia 
(monoparentales y resto de familias) y de la renta. 
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RESPOSTA: El RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de la 
Hisendes locals preveu , en l’art. 74.4 , la possibilitat d’establir la bonificació únicament als 
obligats al pagament que tinguin la condició de titulars de família nombrosa. La capacitat 
reglamentària municipal  no permet redefinir aquest concepte. 
 
B) Artículo 7 

5. Eliminar la imposibilidad de acumular la bonificación en obras que fomentan el ahorro 
energético con la de ayuda a las familias. 
 
RESPOSTA: L’acumulació d’aquestes bonificacions (50%+50%) comportaria l’exempció del 
pagament del tribut la qual cosa no està contemplada a la Llei d’Hisendes Locals.  
 
C) Artículo 10. Tipo de Gravamen y cuota 

Para hacer frente a las consecuencias económicas que la pandemia ha tenido sobre las 
familias de la ciudad, se mantendrá el mismo coeficiente general y diferenciado en el IBI. Es 
decir, congelación en el IBI. 
 
RESPOSTA: El Govern ha optat per l’increment proposat en l’avantprojecte per tal  de dotar 
a l’Ajuntament de Mataró de crèdit corrent suficient per al manteniment i millora del serveis i 
per a fer front a les conseqüències de la pandèmia i, en especial, per al Fons de 
contingència, la Mesa de reconstrucció social i econòmica i pels fons de subvencions i ajuts 
tributaris. 
 
* Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): 
 
A) Art. 5 Beneficios fiscales de concesión potestativa. 

3. Debido a la situación de crisis económicas que están sufriendo muchas familias de la 
ciudad, que mantenga la bonificación actual del 20%. Art. 5.3 “los vehículos que no se 
encuentren incluidos en la categoría de clásicos pero tengan una antigüedad entre 25 y 35 
años contados desde la fecha de fabricación, gozarán de una bonificación del 20% en la 
cuota del impuesto”. 

 

RESPOSTA: Aquesta supressió es du a terme en compliment de l’acord de supressió 
gradual adoptat d’aquesta bonificació per raons mediambientals.  
 

B) 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 80% (no 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). 
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• Vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb autonomia mínima de 40 km o 

vehicles de pila de combustible).  

• Vehicles d’hidrogen (HICEV).  

 

b) Bonificació del 65% (no 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 (…).” 

 
RESPOSTA: No es pot admetre la proposta pel fet que la Llei reguladora de les Hisendes 
locals limita aquestes bonificacions al 75% d’acord amb l’art. 95.6 de la mateixa. 
 
*  Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals: 
 
Para hacer frente a las consecuencias económicas que la pandemia ha tenido sobre las 
familias de la ciudad, se congelará el importe de la tasa. 

 

RESPOSTA:  L’increment de la taxa proposat resulta de l’ajustament d’aquesta a la previsió 
de costos derivats del nou contracte per a la gestió del servei públic de recollida de residus , 
neteja viària i de les platges. La millora del servei és una reclamació de la ciutadania i una 
prioritat del Ple municipal i el preu del servei s’ha de finançar amb la taxa corresponent. 

 

A) Mantenimiento de la bonificación por uso de la planta de residuos. 

 
RESPOSTA: Es precisa la supressió d’aquest bonificació atès que en el futur s’implementarà 
un nou sistema de pagament per generació que englobi la totalitat de les recollides 
municipals. 

 
Añadir una exención de pago a todas aquellas personas que durante todo el año haya tenido 
un local o solar en obras vacío y que haya pagado que haya pagado tasas por recogida de 
residuos. 
 

RESPOSTA: L’ordenança ja contempla la no subjecció del tribut pels immobles de nova 
construcció, és a dir, durant el període d’execució de les obres , fins a obtenir la llicència de 
primera ocupació. Altrament no identifiquem el supòsit concret a que fa referència 
l’al·legació. 
 

*   Preus públics per la prestació del servei d’aparcament en els aparcaments municipals: 

Es necesario el fomento del comercio en el núcleo urbano de Mataró, para que pueda 
competir en igualdad de condiciones con otras zonas comerciales de la ciudad donde se 
ofrece aparcamiento gratuito, la gratuidad de la primera media hora de estacionamiento en 
los aparcamientos municipales de rotación de la plaza de Cuba, plaza de las Teresas, plaza 
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Granollers y espacio Ferial/Parque de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche 
(horario comercial). 
 
RESPOSTA: En el marc de la Mesa de reconstrucció social i econòmica s’acordaran 
campanyes de descomptes per foment de l’activitat comercial. Amb efectes 2020 i 2021. 
 
* Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari de l’aigua: 
 
Para la ayuda a las instalaciones deportivas que benefician la salud de los ciudadanos de 
Mataró, el precio público del agua de gimnasios e instalaciones deportivas de la ciudad tiene 
que igualarse al precio de la instalación deportiva el Sorrall. 
 
RESPOSTA: No es pot acceptar aquesta proposta. El Sorrall és un servei públic prestat per 
un concessionari.  
 
 
* Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública: 
 
Para el fomento del comercio en el núcleo urbano de Mataró, se establecerá la gratuidad de 
la primera media hora de estacionamiento en las zonas azules del núcleo urbano. 
 
RESPOSTA: En el marc de la Mesa de reconstrucció social i econòmica s’acordaran 
campanyes de descomptes per foment de l’activitat comercial. Amb efectes 2020 i 2021. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
1. Les modificacions proposades a l’ordenança general i a les ordenances fiscals 
reguladores dels impostos són expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de 
les corporacions locals en matèria d'ordenació dels tributs municipals, de conformitat amb 
allò previst, entre d'altres, pels articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), i 
s’ajusten a la regulació que per aquests tributs determinen els articles de la pròpia norma. 

 
2. L'article 16.1 i 16.2 del TRLRHL disposa que els acords de modificació de les ordenances 
fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest cas i, veient 
els annexos que acompanyen el present acord, consta d'una manera clara i amb la redacció 
pertinent tot el que es modifica. 

 
3. L'òrgan competent per a l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és 
el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'adopta per majoria 
simple. 

 
4. Pel que fa a la proposta de modificació de tarifes i/o quotes formulada, s’ajusta en tots els 
casos a les previsions dels articles reguladors dels tributs i dels preus públics de la Llei 
reguladora de les d’hisendes locals esmentada, i hi consta, quan correspon, el pertinent 
informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 24, 25, 26,  44 i 47 del vigent 
TRLRHL. 
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En el cas d'imposició de noves taxes, les ordenances s’hauran d'aprovar simultàniament a 
l'adopció dels respectius acords d'imposició. 

 
5. L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals, preveu la possibilitat que les entitats locals 
puguin establir i modificar els preus públics per la prestació dels serveis o la realització de les 
activitats de la seva competència, sempre que aquests siguin de recepció voluntària per les 
persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
6. Pel que fa a la proposta formulada de modificació de tarifes i/o quotes de les taxes i dels 
preus públics, s’ajusta en tots els casos a les previsions dels articles reguladors d’aquests 
tributs i hi consta, en els casos en què ha de figurar-hi, el pertinent informe tècnic-econòmic, 
conforme al que preveuen els articles 24, 25, 26, 44 i 47 del TRLRHL. 

 
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2021 i següents, les modificacions fetes a 
l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal, 
així com les modificacions fetes a les ordenances 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 i queden 
incorporats a la present proposta. 

 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2021 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. 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2021 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. 
 
Quart.- Exposar al públic aquests acords provisionals al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
juntament amb el  text complert de  les modificacions fetes, les quals figuren als annexos 
esmentats. 

 
Aquesta exposició serà per un termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i en un dels diaris de major difusió de la província. 

 
Durant aquest  període d'exposició pública, les persones que tinguin un interès directe o en 
resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin escaients.  
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Transcorregut el període d'exposició pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, els 
acords adoptats esdevindran definitivament aprovats sense necessitat de cap altre acord 
plenari.” 
 

 

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

 
 

I) L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 25 - Revocació d'actes i rectificació d’errors materials, de fet i aritmètics 
 
1. L’Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin a una situació 
jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació del 
procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els interessats puguin 
promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que dirigiran a l’òrgan que va dictar 
l’acte. 
 
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors materials, de fet i 
aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va dictar l’acte objecte de 
rectificació. 
 
Tramitat l’expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei competent 
formularà proposta d’acord rectificatori, la qual haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va dictar 
l’acte objecte de rectificació. 
 
II) L’article 47.8 queda redactat de la següent manera: 

 
8. Excepcionalment, els criteris relacionats en els apartats anteriors poden ser modificats 
justificadament per l’òrgan competent en la resolució del fraccionament o ajornament. 
 
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.    
 
III) La disposició final segona queda redactada de la següent manera: 
 
La darrera modificació de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 2021, ha estat la dels 
articles 25 i 47.8. 

 

 

 

 
ANNEX 2.-  ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS  
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2.1.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA.  
 
I) L’article 19.5 queda redactat de la següent manera: 
 
5. Aquesta declaració ha de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es 
produeixi la meritació de l’impost. 
 

- Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils. 
 

- Quan es tracti d’actes mortis causa, el termini és de sis mesos, prorrogables fins a un any, a 
sol·licitud del subjecte passiu. Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels 
primers sis mesos i s’entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha 
resolució expressa. 

 
II) La disposició final segona queda redactada de la següent manera: 
 
Segona.- La darrera modificació de l’ordenança ha estat la de l‘article 19.5, amb efectes a partir de l’1 
de gener de 2021. 
 
 
2.2.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  
 
I) L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 6 
 
1. Gaudeixen d’exempció els béns següents: 

 
a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals i estiguin 

directament afectes a la seguretat ciutadana, i els serveis educatius i penitenciaris, així com els de 
l’Estat afectes a la Defensa nacional. 
 

b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comú. 
 
c) Els de l’Església catòlica, en els termes previstos en l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu 

sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no 
catòliques, legalment reconegudes, en els termes previstos en els respectius acords de 
cooperació subscrits en virtut del que disposa l’article 16 de la Constitució. 

 
d) Els que siguin propietat de la Creu Roja. 
 
e) Els immobles a què sigui d’aplicació la exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a 

condició de reciprocitat, els dels governs estrangers, destinats a la representació diplomàtica, 
consular o als organismes oficials. 

 
f) La superfície de les forest poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament 

determinades, de les quals el principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat 
de l’arbrat sigui la pròpia o normal de l’espècie de què es tracti. 

 
g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys que 

estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a 
l’explotació de les esmentades línies. En conseqüència, no estan exempts els establiments 



 23 

d’hostaleria, d’espectacles, comercials i d’esbarjo, les cases destinades a habitatges dels 
empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 

 
h) Els de naturalesa rústica, la quota líquida dels rebuts agrupats no superi els 6 euros. 
 
2. Prèvia sol·licitud, estan exempts: 
 
a) Els béns immobles que es destinen a l’ensenyament per centres docents acollits, total o 

parcialment, al règim de concerts educatius, en quant a la superfície afectada a l’ensenyament 
concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi  amb el titular de l’activitat. 
 

b) La superfície de les muntanyes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de 
masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració 
forestal. 
 
Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu següent 
al que es realitzi la sol·licitud. 
 

c) Els béns immobles declarats de manera expressa i individualitzada monument o jardí històric 
d’interès cultural, d’acord amb els requisits establerts a l’article 62.2.b) del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  

 
L’efecte de la concessió d’exempcions tindrà efectes en el mateix exercici  de la sol·licitud, sense 
 caràcter retroactiu. 
 
3. Prèvia comunicació, seran exempts els béns dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats 
lucratives en els termes previstos a l’article 15è de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud, 
sense  caràcter retroactiu . Qualsevol modificació que afecti al bé immoble o a la seva titularitat haurà 
de ser comunicat i  condicionarà la vigència d’aquesta exempció. 
 
II) L’article 7.4 queda redactat de la manera següent: 
 
4. Bonificació per a famílies nombroses 
 
Gaudeixen d’una bonificació en la quota de l’IBI, amb un màxim de 250 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. 
 

Categoria Percentatge 
bonificació 

Categoria general:  50% 

Categoria especial i d’honor:  70% 
 
 
Els requisits per gaudir-ne són els següents: 
 
- Tenir reconeguda la condició de família nombrosa 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.   
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- 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 € 

 
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 de l’últim exercici 
tancat, o en el seu defecte, els rendiments íntegres del treball. 
 
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: 
 
- 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 la declaració de renda de l’últim exercici tancat, dels membres de 

la família nombrosa.  
 
El període per a fer la petició serà des de l’1 de gener fins el 31 de maig. 
 
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. 
 

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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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. 
 
El present benefici fiscal és incompatible amb qualsevol subvenció o ajut per pagar l’IBI, inclosos els 
ajuts per a famílies monoparentals i per raó de capacitat econòmica. En conseqüència, donat el cas, 
la persona beneficiària tindrà dret només a una d’elles. 
 
III) L’article 10 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 10  
 
El tipus de gravamen és el  0,58 %  quan es tracti de béns de naturalesa rústica. 
 
Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen és:   
 
Coeficient general                                                                     0,5955 % 
Tipus diferenciats: 

 
ÚS A: MAGATZEMS I ESTACIONAMENTS 1,0453 % 
ÚS C: COMERCIAL 1,0453 % 
ÚS G: OCI I HOSTALERIA 1,0453 % 
ÚS I: INDÚSTRIA 1,1182 % 
ÚS O: OFICINES 1,0453 % 
ÚS  P: EDIFICIS SINGULARS 1,0453 % 
ÚS R: RELIGIÓS 1,0453 % 

 
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           28.386  € 
C      COMERCIAL                              151.060  € 
G      OCI I HOSTELERIA                    1.856.346  € 
I        INDUSTRIAL                                       492.061 € 
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. 
 
 
IV) L’article 14.3 queda redactat de la següent manera: 
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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, 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 es destini a una activitat econòmica legalment registrada i així  s’acrediti. 
d) El trasllat per raons laborals 
e) El canvi de domicili per una situació de dependència. 

 
L'ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge, llevat del cas que 
la persona propietària acrediti haver iniciat les accions judicials adequades per a la recuperació 
efectiva de la possessió abans de complir-se el termini per considerar l’habitatge buit. 
 
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. 
 
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. 
 



 27 

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. 
 
 
V) La disposició final segona queda redactada de la següent manera: 
 
Segona.- Les darreres modificacions, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2021, han estat les dels 
articles 6.1, 7.4, 10 i 14.3. 
 
 
2.3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
I) S’afegeix el següent paràgraf al quadre de l’article 9.2 anomenat a) Actuacions subjectes a 
llicència d’obres o a comunicació prèvia, el producte de P x T x R x m² afectats per l’actuació, 
essent P, el valor de construcció estimat: 
 
 PREU/€ M² 

Per a usos definits, edificis d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars, sobre 
i sota rasant; i  locals comercials i administratius amb ús definit 

779,76€ 

Per a locals comercials i oficines sense ús definit, edificis ús industrial, 
edifici d’aparcaments, locals i magatzems industrials sense ús 

584,82€ 

Per a construccions auxiliars o annexes (us traster i cobert), piscines 
descobertes 

487,35€ 
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Per a soterrani d’ús industrial  i aparcament col·lectiu 536,085€ 
 
 
II) L’apartat b) Actuacions subjectes a llicència d’enderroc, el producte de P x m2 afectats per 
l’actuació, essent P, el valor d’enderroc estimat , de l’article 9.2 queda redactat de la següent 
manera: 
   
b) Actuacions subjectes a llicència d’enderroc, el producte de P x m2 afectats per l’actuació, essent P, 
el valor d’enderroc estimat. 
 
Els valors corresponents de  P són = 65,79 euros/m2 
 
III) La disposició final tercera queda redactada de la següent manera: 
 
Tercera.- Les darreres modificacions, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2021, han estat les de 
l’article 9. 
 
 
2.4.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
I) L’article 4 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 4.- Exempcions  
 
1. Estaran exempts d’aquest impost:  
 
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional 
o a la seguretat ciutadana.  
 
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris 
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats 
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.  
 
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o 
membres amb estatus diplomàtic.  
 
d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis internacionals. 
  
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits 
o malalts.  
 
f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en 
pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment –i no merament adaptats- 
per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat física.  
 
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals 
s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per 
persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat 
qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran 
també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 els 
pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat de classes 
passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al 
servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 
65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat 
parcial ni a les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives. 
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Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar el 
certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent. 
 
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una 
manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé 
es destinarà al seu transport. 

 
h) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic 
urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor.  
 
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.  

 
2. Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin 
beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament. 
 
3. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de l’apartat 1 d’aquest 
article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques dels vehicles, la 
matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per l’ORGT, s’expedirà un document 
que acrediti la seva concessió.  
 
4. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents acreditatius dels 
beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar 
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi 
l’esmentada consulta. 
 
5. Els beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) 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 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. 
 
Tindran efectes per l’exercici posterior en què es sol·licitin, les peticions d’exempció per discapacitat 
per a un vehicle nou o de segona mà, sempre que en el moment de la meritació (1 de gener de 
l’exercici en curs), ja es gaudís en el mateix municipi, d’exempció per discapacitat per a un altre 
vehicle, tret de renúncia al dret d’exempció inicialment concedit. 
 
En el supòsit que ja es gaudís de l’exempció en un altre municipi, aquesta tindrà efectes pel mateix 
exercici en què es sol·liciti. 
 
II) L’article 5 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 5.- Bonificacions  
 
1. S’estableix una bonificació del 100% als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament 
de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.  
 
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan 
competent de la Generalitat. 
 
2. També tenen dret a aquesta bonificació del 100% els vehicles amb una antiguitat superior a 25 
anys, considerats com a clàssics, quan concorrin els següents requisits: 
 

- Que la persona titular tingui un mínim d’un vehicle que tributi. 
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- Que s’acompanyi certificat d’un club o entitat, relacionat amb vehicles declarats històrics, el 
qual acreditarà les característiques i l’autenticitat del vehicle del qual se’n sol·licita la 
bonificació. 

 
Aquesta bonificació, un cop s’acreditin els extrems indicats, serà aplicable a un màxim de cinc 
vehicles per titular. Es podrà superar aquest límit quan la persona titular justifiqui documentalment que 
la finalitat de la tinença dels vehicles obeeix a un interès o utilitat general, cultural, social o històrica i 
que la mateixa no té ànim de lucre. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 

 

• 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. 

 
5. 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. 
 
III) La disposició final segona queda redactada de la següent manera: 
 
Segona.- Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 4 i 5, amb 
efectes des de l'1 de gener de 2021. 
 
 
2.5.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
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I) L’article 10.2 queda redactat de la manera següent: 

2. Gaudiran d’una bonificació de la quota els subjectes passius que tributin per quota municipal i que 
hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el 
període impositiu immediat anterior a aquell en el qual es sol·licita la bonificació, en relació amb el 
període anterior a aquell. La bonificació s’aplicarà únicament en l’exercici en el qual es sol·liciti. La 
bonificació de la quota dependrà de l’increment de la mitjana de la plantilla amb contracte indefinit 
segons la següent taula: 
 
 

INCREMENT  PROMIG % DE BONIFICACIÓ 

De 10% al 20%  20% 

Del 21 al 40% 30% 

Del 41 al 80% 40% 

Superior al 80% 50% 

 

En l'aplicació de la bonificació s'observaran les regles següents: 

1r. Per al càlcul de la mitjana d’increment de plantilla referit es tindran en compte les persones 
contractades en els termes que disposi la legislació laboral. 

2n. L’increment de plantilla amb contracte indefinit s’ha de produir en relació als seus centres de 
treball a Mataró. 

3r. El nombre de contractes que cal considerar per determinar l’increment serà el nombre total de 
contractes indefinits existents en el conjunt d’activitats desenvolupades a Mataró. 
 
La bonificació s’aplicarà a totes les activitats desenvolupades pel subjecte passiu a Mataró que tributin 
per quota municipal i l’import màxim de bonificació es determinarà en relació amb cadascuna 
d’aquestes quotes. 
 
4t. L’increment de la mitjana es calcularà de la forma següent: 
 
T = (Tf –Ti)*100/Ti 
T= Taxa d’increment mitjà % 
Tf= Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període final comparat 
Ti= Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període inicial comparat 
 
5è. La sol·licitud de bonificació s’haurà de presentar abans de 31 de maig de l’exercici per al qual es 
demana la bonificació. 
 
6è. En la sol·licitud de bonificació s’identificarà el subjecte passiu i es relacionaran totes les activitats 
amb indicació de l’adreça i epígraf de tributació respecte de les quals es demana el benefici fiscal.  
 
7è. El subjecte passiu o el seu representant també presentarà una declaració sota la seva 
responsabilitat, que, a més de les dades identificatives, inclourà les circumstàncies següents: 
 
- Relació de tots els treballadors que han tingut una relació contractual indefinida durant els dos 
exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació, indicant el nom i 
cognoms, NIF/NIE, número d’afiliació a la Seguretat Social, data d’inici de la prestació de serveis amb 
contracte indefinit o conversió de temporal a indefinida i, si s’escau, data de baixa. Així mateix, ha de 
constar a la relació l’adreça concreta del centre de treball on presten el servei cadascun dels 
treballadors. 
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Aquesta relació s’ha d’aportar en suport digital (full de càlcul tipus Excel). Junt amb la declaració 
responsable cal aportar : 
 
- Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida,  o si s’escau, la comunicació de 
conversió de contracte temporal a contracte indefinit. 
-Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del codi de compte de 
cotització de l’empresa pel període comprés entre el 01/01/exercici (període inicial comparat) i el 
31/12/exercici (període final comparat).  
- Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de dades per a la cotització –
treballadors per compte aliena (IDC)- de cada treballador amb un contracte de modalitat indefinida i de 
centres de treball del municipi de Mataró. Aquest document haurà d’estar expedit l’any en que es 
pretén la bonificació. 
 
8è. La bonificació tindrà efectes únicament en l’exercici per al qual es sol·licita. 
 
II) 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 anterior, 
s’entendrà que la data de cessament s’ha produït a la data de presentació de la declaració sens 
perjudici  prova en contra. 
 
III) La disposició final tercera queda redactada de la següent manera: 
 
Tercera.- Les darreres modificacions que tindran efecte a partir de l’1 de gener de 2021 de 
l’ordenança han estat les dels articles 10.2 i 16.4. 

 

 

 

 

ANNEX 3.- ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE  LES TAXES 
 
3.4.-TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
I) L’article 1 queda redactat de la següent manera: 
Article 1 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que disposa 
l’article 187 i 187 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC) i 70.6 de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques vigent, 
l’Ajuntament estableix la taxa per concessió de llicències urbanístiques i per la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
II) L’article 2 queda redactat de la següent manera: 
Article 2 
El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació 
necessària per determinar si procedeix concedir la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat 
comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa 
urbanística, del planejament urbanístic i de les ordenances municipals, conforme al que preveu 
l’article 84 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 187 i 187 bis 
del TRLUC. 
 
III) L’article 5 queda redactat de la següent manera: 
Article 5 
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Les taxes d’aplicació per les llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades 
seran les següents, d’acord amb el tipus d’actuació: 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EUROS 

1) Obra major o modificació o ampliació del projecte 

1.1 Fins a 150 m2 de superfície construïda 131,40 

1.2 Per cada m2 construït per sobre dels 150 m2  0,55 

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

Quota resultant 
apartat 1 per 5 

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

Quota resultant 
apartat 1 per 2,5 

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

32,50 

5) Suplementària per comunicació prèvia d’obra o obra menor iniciada sense 
haver presentat la documentació de legalització al Registre General 

248,80 

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

78,15 

7) Canvi d’ús o modificació o ampliació del projecte 65,00 

8) Enderroc o modificació o ampliació del projecte 65,00 

9) Alteració del medi rural o modificació o ampliació del projecte  65,00 

10) Instal·lació de grues torre i aparells elevadors provisionals d’obres o 
modificació o ampliació del projecte 

65,00 

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

31,50 

12) Parcel·lació o modificació o ampliació del projecte 65,00 

13) Primera ocupació (per establiment) 41,25 

14) Canvi de nom de la llicència concedida 30,05 

15) Pròrroga de la llicència concedida o comunicació prèvia 30,05 

16) Tramitació en què es comuniquen discrepàncies en el projecte tècnic  30,00 

17) Cales  136,00 

18) Rases superiors a 50 m  272,00 

19) Rases inferiors a 50 m   136,00 

20) Comprovació d’actuacions que no requereixin projecte però subjectes a 
comunicació prèvia  

32,50 

 
 
IV) La disposició final tercera queda redactada de la següent manera: 
TERCERA.- Les darreres modificacions de la present ordenança, amb efectes a partir de l’1 de gener 
de 2021, han estat les dels articles 1, 2 i 5.   
 
3.5.- TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPAL 
I) Es modifiquen i afegeixen els següents conceptes de l’article 6, els quals queden redactats 
de la següent manera:  
 
... ... 

Concessió permanent tomba de tres departaments  12.112,02 

... ... 

Concessió temporal tomba de tres departaments  3.540,76 

... ... 

Lloguer de departament de tomba en Cementiri de Les Valls:  
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- Lloguer per tres anys departament en tomba 600,00 

- Lloguer per cinc anys departament en tomba 1.000,00 

... ... 

Llosa tomba granet (amb inscripció) 1.880,90 

... ... 

Servei bàsic integral en Cementiri de Caputxins 805,79 

... ... 

 
 
II) La disposició final tercera queda redactada de la següent manera: 
TERCERA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les de l’article 5, amb 
efectes 1 de gener de 2021. 
 
 
3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I 
COMUNICACIONS PRÈVIES I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT 
 
I) El concepte relatiu a la pirotècnia inclòs en l’apartat B (activitats específiques) de l’article 6 
queda redactat de la següent manera: 
 

Pirotècnia en locals que no comportin ocupació de via pública i de caràcter temporal 
(per activitats noves) 568,00€ 

 
II) L’article 7 queda redactat de la següent manera: 
Article 7 

 Taxa per llicència: Concedida la llicència, no escau  la devolució de la taxa per motius de caducitat o 
renúncia. El sol·licitant d’una llicència pot formular el seu desistiment mentre no s’hagi adoptat l’acord 
de resolució, cas en què li correspondrà la devolució del 50% de la quota. 
Taxa per comunicació prèvia o declaració responsable: La renúncia a la  comunicació prèvia o a la 
declaració responsable no comportarà la devolució de la taxa. 
 
II) La disposició final tercera queda redactada de la següent manera: 
Tercera.- Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 6 i  7, amb 
efectes 1 de gener de 2021. 
 
 
3.8.- TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
I) L’article 2 queda redactat de la següent manera: 
Article 2 
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 als habitatges. 
b) La recollida, el transport i el tractament dels residus generats en locals sense activitat comercial o 
per a usos privats, excepte el d’aparcament, acreditat amb la corresponent llicència de gual. 
c) La recollida, el transport i el tractament de les restes vegetals o qualsevol altra mena de residu 
generades en solars sense edificar. 
 
II) L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
Article 6 
Les presents taxes s’apliquen tenint en compte el cens i les característiques de la població, l’activitat 
que el servei reporta a les persones usuàries, la naturalesa i finalitat de dit servei, el seu cost general i 
la capacitat econòmica de les persones que l’utilitzin, i es liquidarà per cada bé immoble. 
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III) L’article 7 queda redactat de la manera següent: 
Article 7 
Les tarifes d’aquesta taxa són anuals i són establertes en funció del valor cadastral del tipus de bé 
immoble: 
 

a) Habitatges: 
 
 
 
 
 
a.1) Els habitatges que es trobin en 

immobles sense divisió 
horitzontal tributaran cadascun d’ells per la quota de 135,08 €. 
a.2) 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. 
 
b) Locals sense activitat comercial: 
Els locals sense activitat comercial tributaran cadascun d’ells per la quota de 121,58 €. 
 
c) Solars sense edificar: 
Els solars sense edificar tributaran cadascun d’ells per la quota de 46,90 €. 
 
 
IV) L’article 9 queda redactat de la següent manera: 
Article 9 

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 immobles 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’immoble.  

3. Les baixes del padró o modificacions per canvi d’ús cadastral de l’immoble, s’hauran de declarar 
dins del darrer dia hàbil del semestre corresponent per tal de poder tenir l’efecte al semestre següent. 
Les persones que no compleixin aquesta obligació continuaran subjectes al pagament de l’exacció.  

En els supòsits d’enderroc, els efectes de la modificació del padró 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. 

En el cas que l’alta i la baixa en el padró de la taxa sigui per motiu de la llicència de gual en un local 
sense activitat comercial, la quota es prorratejarà per mesos naturals amb efectes en el mes següent, 
per evitar la doble imposició amb la taxa per l’entrada de vehicles per sobre de les voreres o el domini 
públic i les reserves de via pública per a aparcament. 

 

VALOR CADASTRAL TARIFA 

Fins a 39.129 € 121,58 € 

Fins a 125.635 € 135,08 € 

Superior a 125.635 € 148,55 € 
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V) L’article 11 queda redactat de la següent manera: 
Article 11 
 
1. Gaudeixen de l’exempció d’aquesta taxa les persones físiques pensionistes sense ingressos 

provinents del treball, jubilades, en atur i en ERTO (expedient de regulació temporal 
d’ocupació) i 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 o bé haver estat en situació 
d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) . 

 
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 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 les persones que hagin estat inscrites al SOC (Servei 
d’Ocupació de Catalunya) com a demandants actives d’ocupació durant un mínim de 90 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 per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals 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 

S’aplicarà el tram immediatament superior al 
previst en la present taula 
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superior al 33% 

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 de l’últim 
exercici tancat, 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 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 de presentar una 
sol·licitud segons model normalitzat, a la qual hauran d’adjuntar la següent documentació:  

 
a) Fotocòpia del NIF/NIE en vigor de la persona 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. 

 

h) La situació d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) haurà de tenir un durada mínima 
de 90 dies naturals durant l’exercici anterior. Les persones que han estat en  aquesta situació  
hauran d’acreditar aquesta condició mitjançant  document expedit pel Servició Público de Empleo 
Estatal (SEPE). 
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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. 
 
VI) L’article 12 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12 
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. residents Llindar d’ingressos 

 1 12.600,00 € 

2 16.002,00 € 

3 19.404,00 € 

4 22.806,00 € 

5 26.208,00  € 

 
En aquest cas no serà causa de denegació que la unitat familiar tingui un bé immoble addicional als 
anteriors, sempre que aquest tingui un valor cadastral no superior a 10.000 €. 
 
VII) Es modifica la disposició final segona, que queda redactada així: 
SEGONA - Les darrers modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 2, 6, 7, 9, 11 
i 12, amb efectes 1 de gener de 2021. 
 

 

 

ANNEX  4.- PREUS PÚBLICS 
 
 
4.1.- PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ PER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
I) En l’apartat B.- CURSETS DE NATACIÓ (preu/mes), B.2. ADULTS  es deroga el següent 
concepte: 
 

- 2 hores 15 minuts / setmana 41,94 

 
 
II) En l’apartat D) ALTRES SERVEIS DE LA PISCINA es duen a terme les següents 
modificacions: 
 
- Es crea el següent concepte: 
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- Assegurança accidents per usuaris exempts de pagament dels preus (preu 
mensual) 0,71 

 
- Es crea el següent concepte: 
 
(7) La Direcció d'Esports podrà fer una reducció del 25% al 75% en els preus de la Piscina Municipal 
pels usuaris. 
 
 
4.3.- PREU PÚBLIC PER REPRODUCCIONS, EDICIONS I PUBLICACIONS 
 
L’apartat CÒPIA DOCUMENTS DIGITALITZATS queda redactat de la següent manera: 
 

CÒPIA DOCUMENTS DIGITALITZATS 

Escaneig i còpia de documents no digitalitzats i documents digitalitzats: Import fix de 2,04 €, a més 
per pàgina que excedeixi de 5: 0,15  € (no plànol) 

 
 
4.7.- PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 
COMERCIALS. 
 
I) Els apartats 2 i 3 de l’article 3 queden redactats de la següent manera: 
 
2. Els titulars d’activitats sense local determinat tributaran en el seu domicili pel grup B (rebuig i 
paper/cartró) per la tarifa corresponent a la superfície M2 ≤ 20. 
 
3. També estan obligats al pagament els titulars d’activitats puntuals que es desenvolupen a la via 
pública, tals com circs, fires, atraccions i qualsevol altra de similars característiques.  
 
 
II) El quadre de l’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 

 
GRUP ACTIVITAT 

A 

GENERADORS DE REBUIG 

Aparcaments 

Atorrentat 

Establiments auxiliars 

Taller d’artesania 

Centres de culte 

 

B 

GENERADORS DE REBUIG I PAPER/CARTRÓ 

Indústria transformadora i manufacturera 

Comerç a l’engròs de productes tèxtils 

Altre comerç a l’engròs 

Comerç al detall de tèxtil, pell i calçat 

Comerç al detall d’articles de la llar, construcció, basars i drogueries 

Comerç al detall de vehicles 

Combustibles 

Comerç al detall de vins i begudes 
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Comerç al detall de mobles i material d’oficina 

Comerç al detall de perfumeria i cosmètica 

Farmàcies 

Llibreries 

Estancs 

Loteries 

Comerç al detall bens usats 

Altre comerç al detall 

Serveis telefònics i altres 

Locutoris 

Acabats d'obra 

Gestió de residus i altres 

Editorials i arts gràfiques 

Serveis financers 

Entitats d'assegurances 

Serveis de promoció immobiliària i gestió de la propietat 

Agències de viatges 

Serveis jurídics, tècnics i comptables 

Serveis administratius 

Serveis de publicitat i relacions públiques 

Serveis fotogràfics i fotocopiadores 

Serveis de seguretat ciutadana 

Consultoris mèdics i centres d’atenció primària 

Clíniques veterinàries i serveis als animals domèstics 

Agència de missatgeria i transports 

Biblioteques i museus 

Centres i organismes oficials, radio, televisió i telecomunicacions 

Centres d'ensenyament, sense menjador 

Transport de persones 

Reparació vehicles i altres bens 

Control de plagues 

Associacions, penyes, clubs i casals, sense bar 

Mòduls de pirotècnia i castanyes a la via pública 

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

Centres de bronzejat 

C 

GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ I ENVASOS 

Perruqueries, salons de bellesa i estètica 

Maquilladors i esteticistes 

Espectacles teatrals, circs i similars 

Bugaderies 

Serveis de neteja d’edificis 

Serveis de neteja de vehicles 

Fabricació de plàstics i indústria química 
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Fabricació de productes farmacèutics d’higiene, sabons i detergents 

Cinemes 

Mòduls de gelats (platja) 

Escoles bressol (amb i sense menjador) 

Centres esportius i gimnasos 

Gelateries i iogurteries 

D 

GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ, ENVASOS I  VIDRE 

Fabricació de vidre 

Indústria aigües minerals 

Bars sense cuina, cafeteries, orxateries i xurreries 

Altres hospedatges (apartaments i habitatges turístics, albergs i càmpings i 
similars) 

Espectacles musicals 

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

Sales de ball i discoteques, activitats de joc, recreatives 

E 

GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ I ORGÀNICA 

Comerç a l’engròs de productes alimentaris 

Comerç al detall de productes alimentaris 

Supermercats i similars 

Rostisseries 

Floristeries 

 

F 

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

Centres d'ensenyament, amb menjador 

Restaurants, bars amb cuina, càterings i menjars preparats 

Hotels i  pensions 

Hospitals i centres sanitaris 

Assistència, serveis socials i residències 

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

Associacions, penyes, clubs i casals, amb cuina 

 

 
 
III) La lletra D) de l’article 7 queda redactada de la següent manera: 
 
D. Tarifes per la prestació del servei de recollida de residus a titulars d’activitats sense local 
determinat. 
 
Els titulars d’activitats sense local determinat tributaran en el grup B (rebuig i paper/cartró) per la tarifa 
corresponent a la superfície M2 ≤ 20. 
 
 
IV) La lletra c) de l’article 8 queda redactada de la següent manera: 
 
c) Reducció per local compartit 
 



 42 

Reducció per recollida de residus en locals compartits per subjectes passius que generin el mateix 
tipus i quantitat de residus:  
 
En locals compartits per més d’un subjecte passiu que pertanyin al mateix grup d’activitats, la tarifa 
aplicable a cadascun serà el resultat de dividir la tarifa final pel nombre de subjectes passius que 
compateixin el mateix local. A aquests efectes, caldrà sol·licitar-ho mitjançant escrit signat per tots els 
subjectes on consti aquesta circumstància i indicant la superfície del local i el nombre de subjectes 
passius que el comparteixen. Qualsevol modificació de la condició de local compartit  tindrà efectes 
per a l’exercici següent, sense que en cap cas tingui efectes retroactius. 
 
 
V) La lletra i) de l’article 8 queda redactat de la següent manera: 
 
i) Altres reduccions  
 
1) Els locals de culte religiós abonaran la tarifa mínima de rebuig, amb independència dels metres 
quadrats que ocupin. 
 
2) Bars en els casals públics de gent gran, sempre que acreditin que els preus al públic es trobin 
expressament regulats en el contracte de concessió. La tarifa serà del 50% de la tarifa ordinària. 
 
3) Als centres d’ensenyament  públics (primària i secundària) s’aplicarà una quota de zero euros. 
 
4) Els centres d’ensenyament privats, amb menjador, abonaran la tarifa corresponent a una superfície 
de més de 60 m² i menys o igual de 125 m², amb independència dels metres quadrats reals que 
ocupin. 
 
5) Els locals sense bar on es realitzin activitats  no econòmiques  per part d’entitats esportives, 
recreatives, culturals i associatives,  sense ànim de lucre, inscrites al Registre d’entitats municipal, 
abonaran la tarifa mínima de rebuig, amb independència dels metres quadrats que ocupin.  
 
6) Hauran d’abonar el 50 % de la tarifa vigent,  els locals amb bar, on es realitzin activitats no 
econòmiques per part d’entitats esportives, recreatives, culturals i associatives, sense ànim de lucre, 
inscrites al Registre d’entitats municipal sempre i quan l’activitat de bar estigui gestionada per la 
mateixa entitat. 
 
Les reduccions previstes als supòsits 2, 5 i 6 del present precepte són de caràcter pregat. 
 
 
VI) L’article 9 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 9.- Gestió per padró 
 
Cada any es confeccionarà un padró corresponent al preu públic. En el padró hi constaran els obligats 
al pagament, els elements necessaris per determinar la tarifa i les quotes respectives que resultin de 
l’aplicació d’aquesta ordenança. 
 
El padró s‘actualitzarà d’ofici quan l’Administració tingui coneixement de les dades necessàries. 
 
 
VII) L’article 10 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 10.- Naixement de l’obligació de pagament 
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1. L’obligació de pagar el preu públic per la prestació del servei de recollida comercials i industrials 
assimilables als municipals neix l’1 de gener de cada exercici o amb l’inici de la prestació del servei. 
 
2. S’entendrà que tots els titulars d’activitats, en exercici de les mateixes, ubicades en locals o 
establiments en l’àmbit dels quals es realitza el servei municipal de recollida de residus i que no hagin 
acreditat la seva recollida i gestió per un gestor privat, són beneficiaris del servei, estant obligats al 
pagament del preu públic, per l’import resultant de l’aplicació de les tarifes establertes a l’article 7 
d’aquesta ordenança. 
 
3. La data d’inici de l’obligació de pagament serà la d’inici de l’activitat, fet que s’acreditarà, llevat 
prova en contrari, per la data més antiga de les que constin com d’alta censal a l’Agència Tributària, 
llicència municipal d’activitat, diligència de comprovació dels serveis municipals o data d’alta nova en 
els serveis de subministrament (aigua, electricitat,...) aportats per l’interessat o dels quals l’ajuntament 
pugui tenir coneixement per raó d’ofici. 
 
4. Els titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals, 
s’han de donar d’alta en el padró, mitjançant model normalitzat, en el termini de dos mesos des de 
l’inici de l’exercici de l’activitat. Amb aquesta alta  es procedirà a determinar la tarifa d'acord amb les 
normes previstes en aquesta ordenança i s'emetrà la liquidació corresponent als mesos que restin per 
a la finalització de l'exercici, inclòs el corresponent al dia en què es produeix l'alta.    
 
Qualsevol modificació (grup o superfície) caldrà comunicar-la i justificar-la i tindrà efectes pel mes 
següent. 
 
5. Quan les activitats econòmiques objecte de tributació es desenvolupin en un habitatge només es 
meritarà el preu públic d’aquesta ordenança, sempre i quan hi hagi un únic accés tant per l’activitat 
com per l’habitatge. S’haurà de declarar la superfície afecte a l’activitat. 
 
 
VIII) L’article 11 queda redactat d’aquesta manera: 
 
Art. 11.- Període impositiu 
 
1. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la 
prestació del servei.  

 
2. Les quotes es prorratejaran en cas d'alta per mesos naturals, incloent-hi el del dia que es produeix 
l'alta. I en cas de baixa, també per mesos naturals, incloent-hi el de la data de cessament de la 
activitat. 
 
En el cas que l’alta i la baixa en el padró del preu públic de la brossa comercial per activitat realitzada 
en un immoble, també es prorratejaran per mesos naturals però amb efectes en el mes següent, per 
evitar la doble imposició amb la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 
3. Les declaracions de baixa han de presentar-se a l’Ajuntament de Mataró, en el termini d’un mes, a 
comptar des de la data en què es va produir el cessament.  
 
4. Quan la declaració de baixa es presenti fora del termini  indicat en l’apartat  segon anterior, 
s’entendrà que la data de cessament s’ha produït a la data de presentació de la declaració sens 
perjudici  prova en contra. 
  
5. En cas de baixa d’ofici del preu públic per part de l’Ajuntament s’entendrà com a data de baixa el 31 
de desembre de l’any anterior a l’exercici en curs. 
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IX) L’article 12 queda redactat de la següent manera: 
 
Article 12.– Acreditació del servei de recollida selectiva mitjançant gestor homologat 
 
1. Als efectes del reconeixement dels supòsits de no subjecció de l’art. 4 i de reducció del preu de 
l’art. 8 a) les persones titulars de les activitats que constin en el cens d’aquest preu públic a data 1 de 
gener vindran obligades a acreditar, anualment fins el 31 de març i davant l’Ajuntament, la recollida de 
la totalitat o part dels residus generats per un gestor privat homologat.  
 
2. Aquesta acreditació es podrà dur a terme: 
 
 - Amb la presentació per part del gestor de residus, anualment i dintre del primer trimestre de cada 
any, de la relació dels seus clients a Mataró, d’acord amb el model requerit a l’ordenança de residus, 
així com de l’autorització d’ús de dades signada per cadascun dels clients.  
 
- O bé a títol individual per l’activitat, qui haurà d’aportar el contracte vigent amb el gestor homologat o 
bé certificat d’aquest on constin clarament les quantitats de cada fracció recollides separadament, la 
freqüència de recollida, i el seu destí final (centre de recuperació-reciclatge de cada fracció). La data 
de la certificació ha de ser de l’any en curs.  
 
3. La documentació presentada fora del primer trimestre de l’exercici comportarà la liquidació del 50% 
de la fracció o fraccions degudament acreditades en el rebut de l’exercici en curs. 
 
4. Les activitats que no constin al cens d’aquest preu públic en data 1 de gener i que s’incorporin 
durant l’exercici en curs gaudiran d’un període de 3 mesos des de la presentació de la declaració 
d’alta per acreditar la recollida de la totalitat o part dels residus generats per un gestor privat. En cas 
d’altes d’ofici al cens, aquest període de 3 mesos per presentar acreditacions de gestor privat 
s’iniciarà a partir de la data de notificació del requeriment al titular de l’activitat de declaració de 
residus. La documentació presentada fora d’aquest període de 3 mesos comportarà la liquidació del 
50% de la fracció o fraccions degudament acreditades. 
 
5. En cas de no acreditació de gestor homologat l’Ajuntament considerarà que la persona titular de 
l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al 
sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert l’Ajuntament i per tant, tindrà la 
consideració d’obligada al pagament. 
 
 
X) L’article 13 queda redactat de la següent manera: 
 
Art. 13-. Inspeccions i controls 
 
L'Ajuntament pot dur a terme en qualsevol moment les inspeccions i controls de les activitats que 
consideri necessaris, que serviran com a prova per  la determinació de la tarifa corresponent. 
 
 
XI) La disposició final segona queda redactat de la següent manera: 
 
SEGONA. Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les des articles 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 i 13, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021. 
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, recorda 

als presents el darrer paràgraf de la seva intervenció en el ple extraordinari de l’aprovació 

definitiva de les ordenances fiscals per a l’any 2020, celebrat a finals de desembre del 2019, 

en el qual el Govern municipal va aprovar un increment massiu d’impostos, taxes i preus 

públics. 

Mi última intervención decía:  

 

«Volvemos a pedir al Gobierno, como ya hicimos en el pleno de constitución, 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. Si no lo hacen, en poco tiempo prevemos que nos 

encontraremos con una nueva subida de impuestos.» 

 

Han pasado 10 meses desde entonces y tengo que decirle que, pese a saber que llegaría 

ese momento en este mandato, me ha sorprendido que llegue tan pronto. Vale la pena 

recordar que tan solo hace 10 meses ya se aprobó una subida de IBIs, impuestos, tasas y 

precios públicos, y que la subida del IBI, que ustedes pretenden aprobar inicialmente hoy, se 

sumará a la subida que ya se aprobó, con los votos del PSC y de En Comú Podem, el 

pasado mes de diciembre.  

Es decir, la ciudadanía todavía está acabando de cuadrar sus economías familiares a la 

masiva subida de impuestos del año pasado, y ya están ustedes volviendo a proponer otra 

subida adicional de impuestos, y aún tenemos que escuchar que esto se justifica porque 

todavía podíamos subirlos más. 

En relación con las modificaciones y alegaciones que nuestro grupo propone, por ejemplo, y 

respecto al incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, existe una 

bonificación de hasta un 95% hacia los descendientes de una persona que ha fallecido sobre 

la vivienda habitual. Se considera vivienda habitual si ha vivido en ella los dos últimos años y 

la vivienda no pierde este carácter cuando la baja del padrón haya estado motivada por 

causa de salud del causante suficientemente acreditada. Lo que dice la ordenanza también 

es que, no obstante, en ningún caso se considerará vivienda habitual de la persona 

interesada, si el uso de esta ha sido cedido a una tercera persona y, por tanto, pasa a ser 

vivienda de otra persona. Nosotros hemos propuesto la eliminación de este párrafo para no 

impedir que las viviendas de las personas mayores que viven en residencias y tienen algún 

tipo de enfermedad, porque dichas personas, para poder pagar la residencia, a menudo 
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necesitan alquilar su vivienda, no se queden sin la bonificación, ya que, si la ponen en 

alquiler para poder pagar la residencia, después se tiene que pagar el incremento del 

impuesto del valor de terrenos de naturaleza urbana y la misma ya no vale. 

En cuanto al IBI, nosotros proponemos que para hacer frente a las consecuencias 

económicas que la pandemia ha tenido sobre las familias de la ciudad, se mantenga, al 

menos, el mismo coeficiente general y diferenciado de IBI que había este año. Es decir, una 

congelación del impuesto. 

Además, creemos que las bonificaciones deberían aplicarse de una manera más progresiva, 

en función del número de hijos y la renta de la unidad familiar. Asimismo, para adaptarnos a 

la tipología actual de familias, Ciudadanos consideramos que la familia numerosa debería 

aplicarse a partir de dos hijos, y a las monoparentales, a partir del primer hijo. Y a partir de 

tres hijos, nosotros pensamos que se debería considerar como familia numerosa de 

categoría especial y recibir una bonificación mucho más alta que las anteriores. 

Además, nos gustaría eliminar la imposibilidad de acumular la bonificación en obras que 

fomenten el ahorro energético, si ya se dispone de la ayuda por ser familia numerosa. 

Pensamos que no tiene nada que ver una ayuda con la otra, y que ambas pueden ser 

perfectamente complementarias.  

En relación al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y debido a la crisis económica 

actual, en que muchas personas no pueden cambiar de vehículo y los que tienen son de 

hace 25 o 30 años, deberíamos dejar aparcado el tema de la contaminación, y sí que habría 

que continuar con la bonificación que ha habido este año del 20% de la cuota del impuesto. 

Dejar la eliminación para el siguiente año que no haya pandemia.  

En cuanto a la prestación de servicios en la tasa de residuos municipales, nosotros 

entendemos que no debe haber ningún tipo de subida este año y que debería de ser 

asumida por el Ayuntamiento. Además, tendrá unas repercusiones muy negativas la 

eliminación de la bonificación por uso de la planta de residuos. Es decir, que si yo llevo mis 

residuos a la planta hasta ahora tenía una bonificación en el recibo, pero a partir de ahora 

esto hará que mucha gente no vea incentivo alguno en llevar los residuos a la misma. 

En relación con la tasa de aparcamiento, nosotros ya propusimos en el pleno de octubre de 

hace un año que tanto en la zona azul como en los aparcamientos la primera media hora 

fuera gratuita. Lo proponemos para que el comercio del núcleo urbano de la ciudad pueda 

competir con Mataró Parc, que tiene un aparcamiento gratuito. 

En referencia a la tarifa del agua, se comentó en la Mesa de Reconstrucción pero no se ha 

vuelto a hablar de ello, nosotros proponemos, en relación con el precio público que se está 
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utilizando para que El Sorrall pague el agua, que sea utilizado por el resto de instalaciones 

deportivas y gimnasios de la ciudad. Creemos que el deporte es salud. Es muy importante, 

sobre todo en estos momentos de pandemia en los que hemos estado encerrados muchos 

meses y en los que se nos pide que nos mantengamos confinados, que el tiempo que 

estemos fuera hagamos deporte, cosa que repercutirá en salud. Es una inversión. 

Hemos presentado otras alegaciones que podrán encontrar en las alegaciones presentadas 

al Gobierno. 

Por todo ello, Sr. Alcalde, nuestro voto a las ordenanzas será contrario a su subida de 

impuestos. Como ya le hemos explicado en múltiples ocasiones, desde Ciudadanos 

entendemos que las instituciones deben estar para dar apoyo a los ciudadanos y a su 

iniciativa, tanto de desarrollo personal como económico, en su faceta tanto de trabajadores 

como de empresarios o de autónomos. Y desde Ciudadanos y en todos los niveles 

institucionales en los que tenemos representación, luchamos y materializamos, como se ha 

demostrado en los gobiernos de Andalucía o Madrid, una bajada de impuestos para el 

fomento de la ocupación y del desarrollo, y sobre todo a las clases medias y autónomos, y 

trabajamos por la formación de gobiernos progresistas que aseguren la igualdad y la libertad 

de todos los españoles y que genere progreso social, económico y político a la sociedad. 

En relación con la aprobación definitiva de las bases de subvenciones relativas a la 

fiscalidad municipal en relación con el ejercicio 2021, nuestro voto en esta fase inicial será 

también contrario. 

Como ya hemos explicado, creemos que las bonificaciones deberían aplicarse de una 

manera más progresiva en función del número de hijos y de la renta de la unidad familiar 

(entendiendo como tal a familias numerosas de dos hijos o monoparentales de un hijo y a 

partir de tres hijos, considerarlo como familia numerosa de categoría especial). 

Por todo ello, Sr. Alcalde, votaremos en contra de ambos dictámenes.  

 

 

 

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

municipal Socialista.  
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, 

considera que no és moment d’allargar-se en aquest debat, atès que els posicionaments 

dels diferents partits, que s’han fet públics durant la setmana, ja ens permeten saber què 

passarà en aquesta aprovació d’ordenances fiscals.  

Des del grup municipal de Junts per Mataró no hem presentat al·legacions perquè creiem 

que el plantejament que s’ha fet d’aquest debat parteix d’un error de concepte. És a dir, per 

a nosaltres no hi hauria d’haver hagut cap increment de la pressió fiscal sobre els 

mataronins. 

El plantejament que s’ha fet aquí és el d’una previsió d’un dèficit pressupostari de gairebé 10 

milions d’euros per al 2021 a corregir a través d’actuacions per equilibrar el pressupost, que 

haurem de veure com evoluciona en funció de la Taula de Racionalització i les actuacions en 

el ventall de costos dels serveis que presta el consistori, i per mitjà de l’augment de les 

ordenances fiscals. 

No deixa de ser irònic que es finançarà la davallada d’ingressos en tots els impostos que 

depenen directament d’alguna activitat econòmica, com ara l’ICIO o l’IAE, o per 

transmissions, com en el cas de la plusvàlua, amb una pujada de l’impost que paga tothom, 

que és l’IBI. Concretament, només amb aquesta partida ja es preveu un increment 

d’ingressos de més de 2 milions d’euros. 

Nosaltres parlem d’error de concepte perquè es tracta d’unes pujades que perjudiquen 

principalment les rendes més baixes, cosa que mai no hauria de fer cap administració 

pública quan hi ha indicadors, com ara, que alerten d’una imminent fase de recessió 

econòmica i quan l’Ajuntament hauria de fer costat als més humils i ajudar al manteniment 

del teixit econòmic que sosté l’ocupació. Aquestes ordenances fiscals només ajudaran a 

augmentar l’impacte d’aquesta recessió. 

Davant d’aquesta situació de desacceleració i d’incertesa, el Govern municipal ha de fer les 

reformes necessàries per afavorir l’activitat econòmica i generar llocs de treball. Això vol dir 

des de posar-se al costat dels sectors que més estan patint aquesta crisi, com és el cas de 

l’hostaleria, fins a dotar de recursos els programes que hem engegat («Aixequem persianes» 

o la digitalització del comerç), i també desencallar situacions com les que es continuen 

produint al Departament de Llicències de Mataró, que continuen encallant molts projectes, la 

qual cosa afecta l’ocupació directament.  

En aquest sentit, com sempre hem dit, creiem que la millor política social és la que crea 

ocupació. Això incideix en les polítiques socials adreçades a les persones que més ho 
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necessiten, especialment famílies nombroses i monoparentals, persones amb discapacitat i 

amb rendes baixes, aturats de llarga durada, vidus i vídues...  

Per aconseguir aquests objectius són imprescindibles reformes, entre les quals la reducció 

de la pressió fiscal, l’optimització de l’Administració, la simplificació de les ordenances i 

tràmits municipals, inversió eficaç amb impuls i promoció de sectors fonamentals per a 

l’economia mataronina. 

Amb aquesta proposta que avui vostès porten al ple, queda clar que tot això no és una 

prioritat per a aquest Govern.  

Així mateix, com ja hem expressament altres vegades, el començament de la tramitació de 

les ordenances fiscals és un dels moments més importants de l’exercici i ha d’anar 

acompanyat per l’inici de la tramitació del pressupost (per la banda de la despesa). És 

impossible de dissociar una cosa de l’altra, perquè això permet acabar de marcar la prioritat 

de les polítiques, projectes i programes. Per tant, tornem a repetir que cal fer un debat més 

general, ja que si no se sap concretament a què es volen destinar els recursos, no es pot 

explicar per què s’exigeix a la ciutadania fer determinats esforços. Fins i tot, amb la situació 

actual provocada per la covid-19, l’inici d’aquesta tramitació marca, d’una banda, quin és el 

tarannà del Govern i, de l’altra, la necessitat de fer una valoració sobre la fiscalitat, de si 

aquestes ordenances són positives o no en el moment en què es troba la ciutat.  

En aquest sentit, no podem fer una valoració positiva ni del tarannà ni de les ordenances. I 

no obstant això, caldrà aprovar-les abans que s’acabi l’exercici el 31 de desembre.  

Si ens centrem en les ordenances, que al capdavall és el que avui portem a aprovació, 

trobem a faltar un augment de la tarifació social. No hem detectat cap increment de la 

progressivitat en el sistema de protecció a les famílies i persones més vulnerables, per molt 

que abans el Sr. Jerez n’hagi fet esment. L’IBI n’és un bon exemple. 

En aquest manteniment de l’augment generalitzat també de la resta d’impostos, vostès no 

tenen en compte altres variables. Per exemple, vostès mantenen l’ICIO en el tipus màxim 

(4%) —és per això que no l’han apujat—, i no accepten bonificacions en la demora de la 

concessió de llicències. Vostès diuen que el marc normatiu de la Llei d’hisendes locals no els 

ho permet, però tampoc han abaixat aquest tipus, i això sí que ho podrien fer. 

Tot això s’ha de tenir en compte perquè aquest augment de la recaptació o manteniment de 

la recaptació en aquests tipus tant alts s’acaba traduint en un augment del cost de la 

construcció, que, finalment, acaba repercutint en el preu de l’habitatge final. És a dir, tot té 

repercussions. 
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Aquestes ordenances no només no incrementen la redistribució, sinó que tampoc ajuden a 

enfortir l’activitat econòmica ni a protegir les famílies en un moment en què tot apunta que 

s’està produint un estancament molt seriós de l’economia. 

Des de Junts per Mataró tindrem sempre la mà estesa per treballar per un pacte per la 

fiscalitat de tots els mataronins, però cal tenir en compte que ja vam discutir unes 

ordenances fiscals sense conèixer el pressupost, i ara es planteja una nova pujada de les 

ordenances sense conèixer l’evolució fiscal de tot el mandat ni els objectius d’aquest Govern, 

més enllà de la dinàmica de planificació que no s’acaba concretant amb mesures executives.  

Pel que fa a la modificació a l’alça d’aquestes ordenances, evidentment el nostre 

posicionament és contrari. Aquest Govern ha de començar a pensar en disposar de recursos 

sense augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania. Si de debò ens creiem el Pla de 

Racionalització Municipal, haurem d’anar més enllà de garantir la sostenibilitat de la cartera 

de serveis. S’ha de plantejar la necessitat i la conveniència de prestar íntegrament tots els 

serveis que actualment s’estan oferint des del municipi, i també s’haurà d’aprofundir en el 

control de costos i racionalització de la despesa municipal.  

En tots aquests debats nosaltres hi tindrem un paper ben actiu, però cal que aquest Govern 

sigui sincer en els seus objectius, a fi que d’una vegada aconseguim avançar en prendre 

decisions que de manera valenta assoleixin l’eficàcia en l’oferiment dels serveis públics i 

revertir així la sensació de la ciutadania que aquestes ordenances no faran una altra cosa 

que continuar augmentant.  

 

 

 

 

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

seva intervenció amb la petició d’amnistia i llibertat per als presos polítics i exiliats en una 

setmana en què han rebut amb alegria l’absolució del major Trapero i dels Mossos 

d’Esquadra.  

En relació amb el tema que ens ocupa, cal recordar que ara fa un any vam dir que viure a 

Mataró seria molt més car a partir de l’1 de gener del 2020, i avui podem dir que a partir de 

l’1 de gener del 2021 encara ho serà més, perquè el Govern farà servir la seva majoria per 

tirar endavant una nova pujada del 6%.   

Per situar la nostra argumentació en el debat, voldríem comentar quatre aspectes:  
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En primer lloc, la comparació de l’IBI de la nostra ciutat amb un grup de ciutats de la nostra 

dimensió. 

En segon lloc, la inexistència d’un pacte fiscal. 

En tercer lloc, la necessitat d’un pressupost de base zero o la presa de decisions a partir dels 

plans de racionalització i dels estudis de costos. 

I en quart lloc, l’ús dels romanents municipals. 

Pel que fa al primer punt, l’IBI de Mataró és dels més elevats, no només en euros per 

habitant sinó també en el rebut mitjà entre les grans ciutats del país. Ja avui, sense aplicar la 

nova pujada del Govern, el rebut en euros per habitant és un 42% superior al de Santa 

Coloma, un 30% superior al de Badalona, un 21% superior al de Sabadell, un 13% superior 

al de Terrassa i un 4% superior al d’Hospitalet, mentre que la renda familiar disponible 

continua a la banda baixa, amb unes dades que habitualment ja són pitjors que a la resta del 

país pel que fa a l’atur, ja que estem al voltant del 16%, un 25% més que la mitjana del país, 

que se situa al voltant del 13%. 

Com es justifica l’increment de l’IBI? És realista suposar que l’IBI pot anar incrementant de 

forma indefinida? Si el Govern pensa que sí, quin és el límit? I com es determina aquest 

límit? Aquí és on nosaltres insistim en la necessitat d’aconseguir un pacte fiscal amb el 

màxim consens, que tingui en compte tots aquests factors a fi d’assolir una pressió fiscal 

justa, equitativa i redistributiva, a fi d’evitar que les taxes i els impostos siguin fixats amb 

criteris electorals.  

Per posar un exemple, als anys 2018 i 2019 no es van pujar els impostos, potser, per criteris 

electoralistes. Si s’hagués pujat només l’IPC d’aquells anys, Mataró hagués tingut entre 1 

milió i 1,5 milions d’euros més que no vam tenir llavors i que no tindrem mai més. Per això és 

necessari un pacte fiscal que treballi amb dades socioeconòmiques, de rendes personals i 

familiars disponibles, de PIB, d’activitat econòmica, de valors cadastrals, de qualitat laboral, 

d’atur... Tot comparat amb altres ciutats i que, sobre la base d’aquestes dades, es prenguin 

decisions en matèria de política pressupostària i fiscal.  

De fet, aquest va ser el compromís del Govern quan va anunciar la creació de l’Observatori 

de Ciutat i quan ha anat calculant en els anys 18 i 19 els costos dels serveis. Això ha de 

servir per prendre decisions i no per tenir documents només perquè siguem tots més savis.  

D’aquí també la necessitat que hem posat sobre la taula, des de fa molts exercicis, de fer un 

nou pressupost que s’ho replantegi tot. És urgent prendre decisions vinculades a aquest Pla 

de Racionalització que també van anunciar fa un parell d’any. Comença a ser tard i anem ja 

a remolc de les circumstàncies i forçats encara més per la greu situació actual. 
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Algunes dades per pensar:  

La despesa per habitant de Mataró, per exemple, en euros per habitant és un 30-40% 

superior a la mitjana de les ciutats a les quals m’he referit abans. L’any 2019 va arribar al seu 

límit, creixent un 60% des del 2015 i situant la xifra en 1.462 € per habitant, en uns anys en 

els quals hi va haver una congelació impositiva, mentre que altres ciutats mantenien en un 

límit al voltant de 1.000 € per habitant des del 2010 aquest nivell de despesa. 

Els números són una simple conseqüència de les coses que es fan, de les que no es fan i de 

les que s’haurien de fer, de l’anàlisi i negociació de les competències de cada Administració, 

de l’aprofitament de veritat de la progressivitat fiscal, de la garantia de la ciutadania, de la 

màxima eficiència en la despesa, de la venda d’actius no essencials, de la recerca 

d’ingressos via concessions, del replantejament de les empreses municipals, del canvi de 

dinàmiques municipals per no entorpir l’activitat econòmica... Moltes decisions a prendre, 

molta por a cometre errors que provoca paràlisi en aquesta qüestió i cada vegada menys 

temps per actuar.  

Pel que fa als romanents, després de mesos reclamant a l’Estat la suspensió de la regla de 

la despesa i objectius d’estabilitat, finalment el govern espanyol ha cedit, la qual cosa 

significa que es podran gastar aquests romanents municipals, que en el cas de Mataró són 

uns 4 milions d’euros per a qualsevol tipologia de despesa corrent o d’inversió. 

Cal fer servir, doncs, aquests estalvis municipals per a la recuperació econòmica i social de 

la ciutat. Per posar un exemple, proposarem fer-los servir immediatament per a una iniciativa 

ja desenvolupada amb èxit en altres ciutats com Sant Cugat o Reus, i en estudi a Sabadell i 

altres, d’un xec de 20 € per família per gastar en petits establiments i on els usuaris 

n’afegiran, com a mínim, 20 € més. Això tindrà un cost aproximat màxim d’uns 800.000 €, 

però suposaria una injecció mínima del doble per als petits establiments de la ciutat.  

D’una forma molt ràpida voldríem detallar unes quantes propostes que hem fet a mode 

d’al·legacions, algunes de les quals dirigides a incrementar ingressos, com ara estudiar la 

fiscalitat sobre els vehicles de mobilitat personal, estudiar les taxes sobre rodatge i 

enregistrament d’imatges a la via pública, aplicar el recàrrec del 50% sobre l’IBI dels 

immobles d’ús residencial —va ser un compromís de l’any passat que el Govern no ha 

desenvolupat—, explorar les possibilitats fiscals dels pisos turístics, estudiar gravar els béns 

amb rendiment econòmic i no destinats al culte d’entitats religioses, revisar la taxa de tinença 

d’animals domèstics...  

Altres mesures destinades a dinamitzar i afavorir l’activitat econòmica, com ara més 

incentius a la transició ecològica, sobretot estimular les instal·lacions fotovoltaiques 
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d’autoconsum, incentius per a la millora de la concessió de llicències fins a arribar a la 

gratuïtat en el cas que els terminis ultrapassin els sis mesos en la seva concessió —si no 

recordo malament, la carta de serveis parla de dos mesos—, revisar també la 

proporcionalitat de les tarifes de brossa comercial —hi ha una desproporció entre el que 

paguen els petits establiments respecte a les grans superfícies—, aprofundir de veritat en la 

progressivitat fiscal —exemples en són la brossa, escoles bressol, escoles de música...— i 

facilitar també una tarifa plana mensual per programar el pagament d’impostos amb més 

comoditat al llarg de l’any. 

Pensem que només es pot demanar un nou esforç a una ciutadania en aquests moments 

desanimada i molt cansada pels efectes socials i econòmics de la crisi, si tots plegats, però 

sobretot el Govern, és capaç de garantir que cada euro de l’Ajuntament es gasta amb la 

major eficàcia en benefici del comú. 

Per aquest motiu, ens oposarem a aquest nou increment del 6% de l’IBI per a aquest 2021 i 

ens hi abstindrem pel que fa a les bonificacions i ajudes a la ciutadania i empreses. Ja 

polirem una mica més aquesta qüestió en el període d’al·legacions.  

Finalment, som molt conscients de la dificultat que entranya en aquests moments estar a 

qualsevol govern, i més encara en un govern local d’una ciutat metropolitana com és la 

nostra, però estem convençuts que la ciutat vol ser liderada per un govern que sigui capaç 

d’anticipar el futur, que contempli sobretot la fiscalitat tal com la veiem nosaltres, com una 

eina de transformació social i econòmica, i no com un instrument aparentment electoralista. 

Des d’una visió d’esquerres i progressista, el nostre grup sempre hem mostrat la nostra 

voluntat de treballar en aquest objectiu, amb una càrrega impositiva justa, redistributiva, 

equitativa i útil per a la ciutadania, i ho continuarem fent. 

 

 

 

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

Mobilitat, agraeix als serveis econòmics la feina que fan durant tot l’any i que culmina amb la 

presentació d’aquestes propostes, ja siguin d’ordenances, de pressupostos, de modificació 

de pressupostos o en el dia a dia, com avui a la comissió informativa els resums trimestrals 

de la situació econòmica de l’Ajuntament. També vull excusar la presència de l’Interventor 

per una indisposició mèdica. 
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Respecte al tema que ens ocupa, val a dir que moltes de les al·legacions que s’han fet tant 

aquest any com en altres anys tenen un recorregut en funció que també paral·lelament 

canviem algunes ordenances. 

Parlar de modificar algunes taxes només es pot fer si parlem de les ordenances que les 

regulen, no només les fiscals, sinó també les de publicitat, civisme, mobilitat... És a dir, per 

poder modificar la fiscalitat d’alguns conceptes, s’ha de modificar no només l’Ordenança 

Fiscal sinó també les altres. I aquest tràmit és molt més llarg, tot i que ens hi hem de posar. 

Pel que fa a la progressivitat, hi estic totalment d’acord. Som un govern d’esquerres que 

creu en la progressivitat dels impostos, però la llei és la que és i l’IBI és un dels impostos 

més progressius. Normalment, qui té un habitatge més car paga més i qui té un habitatge 

més humil paga menys. Aquesta és una realitat, però tot i així hi ha disfuncions com, per 

exemple, que una persona que viu en un habitatge més car estigui a l’atur i, per a aquest 

tipus de situacions, des de l’Ajuntament fa temps que ens hem inventat alguns ajuts i 

subvencions, perquè les bonificacions i les exempcions que fem són les que diu la llei. 

És a dir, quan parlem de per què no considerem família nombrosa les que tenen més o 

menys fills cal recordar que no és una decisió nostra. És un tema legal. 

De la mateixa manera que hem anunciat mesures a data d’avui per ajudar els sectors més 

castigats, part del comerç i la restauració, continuem treballant per introduir més mesures de 

cara al 2021, i entre l’aprovació inicial i l’aprovació definitiva, segur que arribarem a més 

acords per millorar-ho. 

Som un ajuntament que hem fet front a la crisi d’una manera notable o molt notable. De fet, 

la majoria de les administracions locals han estat a l’alçada de les circumstàncies, no així 

altres administracions, i l’impacte econòmic, que és de més de 10 milions de dèficit i de 3,5 

milions que hem posat a la Taula de Reconstrucció, la nostra intenció és que no generi un 

dèficit en aquest 2020 i que tinguem superàvit. Però no ens enganyem, el superàvit que 

tinguem el 2021 i que puguem destinar, mentre puguem continuar gastant el romanent, serà 

molt petit. Que ningú no pensi que amb 10,2 milions d’impacte de la covid-19 sobre 

l’economia local, més els 3,5 milions posats a disposició per a la reconstrucció, encara ens 

quedaran molts diners per al 2021. Ja sabem que el 2021 serà un any econòmicament 

dolent i si venen subvencions i ajuts segurament serà per a projectes nous i no per pagar el 

dia a dia dels serveis municipals. En continuarem parlant.  

Estic agraït del debat que hem mantingut sobre la fiscalitat i recordo que portem uns anys en 

què el Govern que represento, i que també hi era en el mandat anterior, ha generat molts 

instruments perquè tothom —la ciutadania, els mitjans de comunicació i les forces 
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polítiques— tingui més eines que mai per fer aquest debat que és tan necessari: 

l’Observatori Fiscal, l’Observatori del Deute, la Guia del Contribuent, la pàgina sobre els 

pressupostos amb 10 anys de pressupostos inicials i liquidats i, més recentment, l’estudi de 

costos.  

Som un dels ajuntaments més transparents d’Espanya i també ho volem ser en la fiscalitat, 

perquè és un tema cabdal per a qualsevol consistori. 

Finalment, vull recordar que si no es millora l’aportació a les administracions locals, aquest 

tema serà recurrent. 

Moltes gràcies. 

 

 

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: 12, 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 (2).  

Abstencions: Cap.    

 

 

 

2 -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES 

DELS AJUTS RELATIUS A LA FISCALITAT MUNICIPAL PER A 

L'EXERCICI 2021. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 
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L’Ajuntament de Mataró vol aprovar diverses bases reguladores d’ajuts per a la ciutadania en 
el pagament de diversos tributs i preus públics municipals. 

 
En aquest aspecte, per mitjà del decret 5958, de 23 de setembre de 2020, es va aprovar 
l’avantprojecte de la modificació de les ordenances fiscals i dels preus públics, així com de 
les bases reguladores dels ajuts en el pagament de diversos tributs i preus públics 
municipals per a l’exercici 2021.  
 
Per mitjà d’aquest acord es va lliurar dit avantprojecte als grups municipals per al seu 
examen durant un termini de 15 dies, d’acord amb l’article 73.10 del Reglament orgànic 
municipal de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Aquestes bases són les següents: 

 
I) Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals. 

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

 
Com a novetats respecte de les bases de l’any passat, cal destacar les següents: 
 

• S’incrementa de 240 a 250 la quantitat màxima de l’ajut. 
• Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar des de l’1 de febrer 
fins al 31 de maig de 2021 o dia hàbil següent en cas que sigui inhàbil 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 

 
II) Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades, en 
atur i en ERTO amb pocs recursos econòmics 

 
Aquest ajut està adreçat a les persones que siguin pensionistes sense ingressos provinents 
del treball, jubilades, en atur i en ERTO que tinguin pocs recursos econòmics, d’acord amb 
els requisits establerts a les bases. 
 
Com a novetats respecte de les bases de l’any passat, enguany s’incrementa de 240 a 250 
la quantitat màxima de l’ajut; s’inclouen les persones en situació d’ERTO (expedient de 
regulació temporal d’ocupació) com a possibles beneficiàries de dits ajuts; així com regulen 
un ajut per a l’abonament dels interessos pel fraccionament de liquidacions de l’IIVTNU en 
els casos de dació en pagament i execució hipotecària de l’habitatge habitual. 
 
També es modifica el període de presentació de les sol·licituds, que passa a ser de l’1 de 
febrer al 31 de maig. 

 
III) Bases reguladores d’ajuts per al foment de la realització d’obres de rehabilitació en 
els edificis d’habitatges 
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Donats els moments de dificultats econòmiques per a les famílies que, entre altres coses, és 
un factor determinant per a la no realització de les obres de manteniment dels edificis 
d’habitatges, aquestes subvencions tenen com a finalitat promoure la conservació, la millora 
de la qualitat i de la sostenibilitat i la realització dels ajustos raonables per a una adequació 
efectiva en matèria d’accessibilitat. 

 
IV) Bases reguladores d’ajuts per al foment de l'activitat econòmica. 

 
Donades les dades d’atur de Mataró, aquests ajuts 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. 

 
V) Bases reguladores d’ajuts per al foment de la realització d’obres de restauració i 
conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de 
Mataró.  

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

 
VI) Bases reguladores d’ajuts per a actuacions de millora energètica no exigida per la 
normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos. 
 
Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió d’ajuts 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. 
 
Seran objecte de l’ajut 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. En concret, podran ser objecte d’aquest ajut les actuacions en edificis o 
unitats d’aquests amb qualificació energètica D  que millorin en una lletra la qualificació de la 
certificació energètica; així com les actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació 
energètica F i G que millorin en dues lletres la qualificació de la certificació energètica. 
 
Fonaments de dret 
 
- Article 9  i  17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
- Articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
- Article 162 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment les següents bases reguladores d’ajuts per a l'exercici 
2021: 
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• Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals. 
 

• Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades, 
en atur i en ERTO amb pocs recursos econòmics. 
 

• Bases reguladores d’ajuts per al foment de la realització d’obres de 
rehabilitació en els edificis d’habitatges. 
 

• Bases reguladores d’ajuts per al foment de l'activitat econòmica. 
 

• Bases reguladores d’ajuts per al foment de la realització d’obres de restauració 
i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni 
Arquitectònic de Mataró. 
 

• Bases reguladores d’ajuts per a actuacions de millora energètica no exigida per 
la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos. 

 
Segon.-. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 
interessades puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin escaients. 
 
Tercer.- Considerar aprovades definitivament les presents bases en cas que no es presenti 
cap reclamació ni suggeriment. 
 
Quart.- Autoritzar l’alcalde per a realitzar les esmenes i correccions per a l’aclariment de les 
presents bases, quan sigui necessari, així com per a prorrogar el termini de les 
convocatòries.” 
 

 

 

 
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS A L’HABITATGE, A AQUELLES 
PERSONES QUE SIGUIN TITULARS DE FAMÍLIA MONOPARENTAL PER A L’EXERCICI  2021 
 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament a les persones titulars de família 
monoparental d’un ajut sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles (IBI) 
corresponent al seu habitatge habitual. 
 
Segona.- Finalitat 
 
La finalitat d’aquests ajuts és eliminar la possible discriminació de les persones titulars de família 
monoparental respecte les destinatàries de la bonificació establerta a l’ordenança fiscal reguladora de 
l’IBI, per als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars de 
família nombrosa. 
 
Tercera.- Règim jurídic 
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1. Els ajuts als quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament 
revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’ajuts 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 dels ajuts previstos 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 l’ajut regulat 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 dels ajuts 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 anterior. Conseqüentment, per tal que el present ajut sigui concedit, en tot cas caldrà que la 
quota de l’IBI de l’exercici anterior de l’habitatge pel qual es demani l’ajut hagi estat abonada, llevat 
que el rebut hagi estat fraccionat en voluntària. 
 
Quarta.- Persones destinatàries 
 
1. Podrà sol·licitar l’ajut 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 aquest ajut.  
 
2. L’ajut serà aplicat en el rebut que li pertoqui abonar al subjecte passiu beneficiari d’aquest. 
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 l’ajut, s’entendrà: 
 
1. Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa vigent en 
la data de la convocatòria de l’ajut. 
 
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 objecte de l’ajut. 
 
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 de l’IBI per la qual es demana l’ajut, és a dir, a 1 de gener de 2021. 
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b) Estar empadronat/da a l’habitatge habitual de la família monoparental en la data de meritació de la 
quota per la qual es demana l’ajut. 
 
c) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
corresponents a l’exercici anterior. 
 
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 anterior, llevat que el rebut hagi estat fraccionat 
en voluntària. 
 
f) Límit de renda:  La suma de les bases imposables en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (IRPF) de l’últim exercici tancat,  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 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 

 
 
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. 
 
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 de l’últim exercici 
tancat, o en el seu defecte, els rendiments íntegres del treball. 
 
2. Els subjectes passius hauran de sol·licitar l’ajut mitjançant instància a la que acompanyaran la 
següent documentació: 
 

- Còpia 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 còpia de la declaració de renda de l’últim exercici tancat o, 
en el seu defecte, els rendiments íntegres del treball, 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. L’ajut s’aplicarà només a l’habitatge. Per tant, no s’aplicarà a l’aparcament ni al traster en propietat. 
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Setena.- Quantia de l’ajut 
 
Les persones interessades poden sol·licitar un ajut en la quota de l’IBI, amb un màxim de 250 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 aquest ajut. 
Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig dels ajuts entre totes les persones beneficiàries.   
 
El percentatge d’ajut serà en funció de les categories regulades en la legislació vigent. 
 
Categoria 

 

Categoria general:  50% 

Categoria especial i d’honor:  70% 

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

a) Nom, cognoms i NIF de la persona sol·licitant. 
 
b) Petició concreta de l’ajut. 
 
c) Còpia del títol de família monoparental. 
 
d) Còpia 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 l’ajut 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 l’ajut. 
 
6. El període de sol·licitud serà des del 1 de febrer de 2021 fins el 31 de maig  de 2021  o dia hàbil 
següent en cas que sigui inhàbil.  
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7. El pagament de l’ajut s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte de l’entitat 
bancària indicat per la persona beneficiària. 
 
 
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. 
 
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 2021. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o 
bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de l’ajut. 
 
Desena.- Incompatibilitats 
 
Aquest ajut no serà acumulable amb la bonificació pel concepte de família nombrosa de l’impost sobre 
béns immobles, ni amb cap altre ajut que es pugui reconèixer sobre la quota d’aquest impost,. 
 
Onzena.- Crèdit pressupostari 
 
Aquest ajut 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 l’ajut s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte de l’entitat 
bancària indicat per la persona beneficiària,.  
 
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 
estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei 
general tributària. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de l’ajut concedit i abonat 
indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
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Quinzena.- Publicitat 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquest ajut s’efectuarà mitjançant la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 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’UN AJUT A L’HABITATGE HABITUAL, A 
PERSONES PENSIONISTES, JUBILADES, EN ATUR I EN ERTO PER A L’EXERCICI 2021. 
 
Primera.- Objecte 
 
1. L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’un ajut sobre l’import de la quota 
líquida de l’impost sobre béns immobles (IBI) corresponent al seu habitatge habitual a les persones 
pensionistes, jubilades, en atur i en ERTO que reuneixin els requisits establerts en les presents bases. 
 
2. També es preveu un ajut sobre l’IBI en relació amb les finques que hagin esdevingut totalment 
inhabitables per causes de força major o esfondrament d’aquestes. 
 
3. Les presents bases també regulen un ajut per a l’abonament dels interessos pel fraccionament de 
liquidacions de l’IIVTNU en els casos de dació en pagament i execució hipotecària de l’habitatge 
habitual. 
 
 
Segona.- Règim jurídic 
 
1. Els ajuts als quals fan referència les presents bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 
lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’ajuts 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 dels ajuts previstos 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 de subvencions, per tal de poder ser beneficiàries de l’ajut regulat 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 dels ajuts 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 
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obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Mataró, llevat de l’abonament de la quota de l’IBI de 
l’exercici 2021. Conseqüentment, per tal que el present ajut sigui concedit, en tot cas caldrà que la 
quota de l’IBI de l’exercici 2021 de l’habitatge pel qual es demani l’ajut hagi estat abonada, llevat que 
el rebut hagi estat fraccionat en voluntària. 
 
 
Tercera.- Condicions, requisits i quanties 
 
I) Ajuts del 50%: 
 
1. Podran sol·licitar l’ajut les persones físiques pensionistes sense ingressos provinents del treball, 
jubilades, en atur i ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) i amb escassos recursos 
econòmics que siguin subjectes passius del tribut en data 1 de gener de 2021, per l’habitatge que 
constitueixi la seva residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d’habitants, així com 
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 o bé haver estat en 
situació d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació).  
 

b) S’entén per unitat de convivència el conjunt de totes les persones empadronades al domicili 
respecte del qual se sol·licita el present ajut. 
 

Als efectes de la concessió del present ajut, 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 
90 dies (continus o discontinus) de l’exercici anterior. 
 

Als efectes de la concessió del present ajut, 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. 

 
 

d)  La persona sol·licitant ha de ser subjecte passiu de l’IBI respecte de l’habitatge pel qual 
sol·liciti el present ajut. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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  de l’últim 
exercici tancat, 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 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. 
 

h) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
corresponents a l’exercici anterior. 

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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i) Haver abonat la quota del rebut de l’IBI de l’exercici anterior, llevat que el rebut hagi estat 

fraccionat en voluntària. 
 

j) La situació d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) haurà de tenir un durada 
mínima de 90 dies naturals durant l’exercici anterior. Les persones que han estat en  aquesta 
situació  hauran d’acreditar aquesta condició mitjançant  document expedit pel Servició 
Público de Empleo Estatal (SEPE). 

 
 
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 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
L’ajut és del 50% del valor del rebut de l’IBI i en cap cas superarà la quantitat màxima de 250 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 aquest ajut. 
Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig dels ajuts entre totes les persones beneficiàries. 
 
L’ajut s’aplicarà només a l’habitatge. Per tant no s’aplicarà a l’aparcament ni al traster en propietat. 
 
 

II) Ajuts del 25%: 
 
1. Podran sol·licitar l’ajut les persones físiques pensionistes sense ingressos provinents del treball, 
jubilades, en atur i en ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) i amb escassos recursos 
econòmics que constin com a subjectes passius del tribut en data 1 de gener de 2021, 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: 
 

d) 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 o bé haver estat en 
situació d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació). 
 

e) S’entén per unitat de convivència el conjunt de totes les persones empadronades al domicili 
respecte del qual se sol·licita el present ajut. 
 
Als efectes de la concessió del present ajut, 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. 
 

f) 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 
90 dies (continus o discontinus) de l’exercici anterior. 
 
Als efectes de la concessió del present ajut, 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. 
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• 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. 

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

sol·liciti el present ajut. 
 

h) Estar empadronat/da en data 1 de gener de l’exercici 2021 a l’habitatge pel qual sol·liciti el 
present ajut. 
 

i) 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: 

 
 

 Ajut 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 

 
 
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 de l’últim exercici 
tancat, o en el seu defecte, els rendiments íntegres del treball 
 

j) Tenir només en titularitat el propi habitatge i una sola plaça d’aparcament i un traster. No serà 
causa de denegació de l’ajut 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. 
 

k) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
corresponents a l’exercici anterior. 
 

l) Haver abonat la quota del rebut de l’IBI de l’exercici anterior, llevat que el rebut hagi estat 
fraccionat en voluntària. . 
 

 
 

m) La situació d’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) haurà de tenir un durada 
mínima de 90 dies naturals durant l’exercici anterior. Les persones que han estat en  aquesta 
situació  hauran d’acreditar aquesta condició mitjançant  document expedit pel Servició 
Público de Empleo Estatal (SEPE). 
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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 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
L’ajut és del 25% del valor del rebut de l’IBI i en cap cas superarà la quantitat màxima de 250 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 aquest ajut. 
Donat el cas, s’haurà d'establir un prorrateig dels ajuts entre totes les persones beneficiàries. 
 
L’ajut s’aplicarà només a l’habitatge. Per tant, no s’aplicarà a l’aparcament ni al traster en propietat. 
 
 
III) Ajut per finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força major o 
esfondrament: 
 
Pel que fa a l’ajut 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. 

 
 
IV) Ajut per a l’abonament dels interessos pel fraccionament de liquidacions de l’IIVTNU en els casos 
de dació en pagament i execució hipotecària de l’habitatge habitual: 
 

En el casos de dació en pagament i execució hipotecària de l’habitatge habitual, en els quals les 
persones físiques transmitents no compleixin els requisits per a poder gaudir de l’exempció de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, els subjectes passius podran sol·licitar 
el fraccionament del deute sense interessos durant els dotze primers mesos. 
 
 
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: 
 
a) Còpia del NIF/NIE en vigor del sol·licitant i de les persones majors d’edat empadronades en 

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

certificacions de pensions, prestacions i altres ingressos.  
 

- En cas de persones que no treballin, document de demanda d’ocupació i certificat de 
prestació d’atur, amb indicació, si és el cas, de l’import.  En cas de no ser perceptors de 
prestació d’atur, a més a més, certificat de vida laboral. 

 
- En cas de persones amb invalidesa total o parcial, incapacitat laboral transitòria (ILT) o 

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

 
- Còpia de la declaració de la renda de l’últim exercici tancat  o certificat negatiu d’Hisenda. 

 
- Qualsevol altra documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i 

naturalesa dels mateixos. 
 
c) Documentació acreditativa dels immobles que tingui en propietat la persona sol·licitant i les 

persones que convisquin amb aquesta.  
 
d) 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 l’ajut.  
 
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. 
 
e) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de l’ajut, degudament emplenada i signada 
per la persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert a tal efecte. 
 
4. Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar des de l’1 de febrer  fins al 31 de 
maig de 2021 o dia hàbil següent en cas que sigui inhàbil 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 d’ajut comporta el coneixement i la plena acceptació d’aquestes 
bases. 
 
Cinquena.- Resolució de les sol·licituds 
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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 2021. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o 
bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de l’ajut. 
 
5. No es podran concedir ajuts per una quantia superior al crèdit disponible. 
 
Sisena.- Incompatibilitats 
 
Totes les subvencions o ajuts per pagar l’IBI de l’exercici 2021, inclosa la bonificació establerta a 
l’article 7.4 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’IBI per a les famílies nombroses, són excloents o 
incompatible entre elles. En conseqüència, donat el cas, la persona beneficiària tindrà dret només a 
una d’elles. 
 
Setena.- Crèdit pressupostari 
 
Aquest ajut 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 l’ajut s’efectuarà dins del primer trimestre de l’exercici 2022, 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 de l’exercici anterior. 
 
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 
estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei 
general tributària. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de l’ajut concedit i abonat 
indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
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Onzena.- Publicitat 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquest ajut s’efectuarà mitjançant la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web municipal (www.mataro.cat). 
 
Dotzena.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal general 
reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i 
altra normativa concordant. 
 
 
 

 
 
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS 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  2021. 
 
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. 
 
 



 72 

QUARTA. CONDICIONS I REQUISITS 
 
Poden ser beneficiàries de l’ajut les comunitats de propietaris, les persones físiques o les instituc ions i 
entitats sense afany de lucre propietàries d’edificis ubicats en el municipi i per les obres que es 
detallen a la base segona.  
 
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 2020 i el 30 de novembre de 2021, 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 2021, 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 d’un mes, o 
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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 2021. 
 
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. 

 
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: 
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- 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. 

 
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. 
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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: 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 €. 

 

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. 
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En funció del tipus de subvenció caldrà aportar també la següent documentació o qualsevol altre que 
acrediti el mateix: 
 
• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO):  

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

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

− Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. 
− Alta activitat econòmica – fotocòpia del model 036 de l’Agència Tributària. 
− Historial de vida laboral de la persona donada d’alta d’autònoms ó certificat de l’OTG on consti 
el període d’inscripció a l’oficina. 
− Documentació del vehicle (fitxa tècnica) ó documentació que acrediti el tipus o les 
característiques del vehicle. 
− Documentació que acrediti la compra del vehicle. 

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

aprofitament especial del domini públic municipal:  
 

− Fotocòpies del contracte de treball. 

− Fotocòpia del DNI/NIE de la persona contractada.  

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

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

als municipals i gestió d’altres residus especials: 
 
- En el cas de contractar persones participants de programes executats pel Servei d’Ocupació 

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

 
− Fotocòpies del contracte de treball. 

− Fotocòpia del DNI/NIE de la persona contractada. 

− 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 
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1. La instrucció del procediment correspon a la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Mataró. 
  
2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o 
bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible. 
 
 
VUITENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT 
 
L’ajut es farà efectiu, un cop s’hagi comprovat el compliment dels requisits per part de la persona 
sol·licitant per esdevenir-ne beneficiària, mitjançant abonament de la subvenció a través de 
transferència bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària. 
 
 
NOVENA. RÈGIM SANCIONADOR 
 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que 
sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei 
general pressupostària i la Llei general tributària. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i 
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 
DESENA. PUBLICITAT 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el web municipal (www.mataro.cat)  
 
 
ONZENA. NORMATIVA APLICABLE 
 
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 D´AJUTS PER AL FOMENT DE LA REALITZACIÓ D’OBRES DE 
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS CATALOGATS DEL PLA ESPECIAL DEL 
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ. 
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PRIMERA.- OBJECTE. 

Es objecte d’aquestes bases l’atorgament d’ajuts a les persones que hagin realitzat obres de 
restauració, conservació i millora, de qualitat, en béns immobles inclosos al Pla Especial del Patrimoni 
Arquitectònic de Mataró en les categories A, B, C i D, d’acord amb els criteris establerts al Pla.  

Aquestes obres hauran d’haver finalitzat en el termini comprès entre el dia 1 de gener de l’any anterior 
a la convocatòria, i el dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.  

 

SEGONA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES. 

Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones físiques i/o jurídiques que reuneixin les condicions 
següents: 

a) Ser titular del dret de propietat de béns immobles inclosos al Pla Especial del Patrimoni 
Arquitectònic de Mataró (en les categories A, B, C i D), arrendatari, o bé ser titular de 
qualsevol altre dret real sobre l’immoble que habiliti a realitzar-hi obres de restauració, 
conservació i/o millora.  
 

b) Haver realitzat, al seu càrrec, qualsevol de les obres objecte de l´ajut.  
 
 

c) Estar el corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària (AEAT) i amb la Seguretat Social, i no trobar-se incurs en cap de les situacions de 
prohibició per ser beneficiari de subvencions.  
 

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament al moment de la 
concessió excepte, si és el cas, les que encara estiguin en període voluntari de pagament.  
 

e) No constar com a beneficiari de cap altre ajut pel mateix concepte, amb l’excepció de la 
bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), si és el cas.  

 

TERCERA.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL 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)  Fotocopia del NIF/NIE o CIF de la persona titular del bé catalogat. 

b)  Identificació del bé, títol del què disposa la persona sol·licitant sobre l’immoble, 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 per la persona sol·licitant de l’ajut. 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 o ajuts 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. 
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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 l’exercici de la convocatòria. 

 

CINQUENA.- QUANTIA DELS AJUTS. 

La quantia dels ajuts regulats a les presents bases particulars és un import equivalent al 95% de la 
quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana de l’immoble on s’han 
realitzat les obres. 

En cap cas l’import de l´ajut podrà ser superior al 30% de la inversió realitzada per a la restauració, 
conservació i millora dels béns catalogats. 

 

SISENA.- FORMA I TERMINI DE CONCESSIÓ. 

Els ajuts es concediran mitjançant decret del Regidor/a competent en matèria de Patrimoni 
Arquitectònic, a la vista de l’informe emès per la Secció de Paisatge Urbà i Patrimoni del Servei 
d’Urbanisme i Patrimoni amb l’informe previ 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 l’exercici corresponent, 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. 

 

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, d’1 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. 
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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 2021. 
 
 
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 2021. 
 
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.  
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 
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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. 

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. 
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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 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 Ciutadans.  

Abstencions: 10,   corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) 

i corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).    
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, manifesta que avui hem pres una decisió dura 

en un moment dur. Sense cap mena de dubte, no ha estat gens fàcil. Ho hem fet sota un 

únic criteri: la responsabilitat i l’interès públic. Ho hem fet per poder fer front a la lluita contra 

la covid-19, per poder netejar i desinfectar escoles i per seguir fent tasques d’informació i 

control de la pandèmia, entre d’altres exemples.  

Ho hem fet per poder afrontar la reconstrucció de Mataró, amb ajudes com les que aquesta 

setmana hem aprovat per al sector de la restauració. Ho hem fet per poder seguir preservant 

aquells béns públics que donen sentit a la paraula «ciutat», que podem entendre com a 

comunitat, família i serveis comuns; que podem entendre com a seguretat i llar compartida. 

Volem, per exemple, netejar més i millor. I ho fem amb un criteri: repartir l’esforç de manera 

compartida. Per exemple, amb noves subvencions i bonificacions per a persones a l’atur. 

Continuarem treballant amb mesures d’ajut fiscal per als sectors més castigats per la 

pandèmia, i per fer-ho comptem amb tots els grups municipals i amb els agents socials en el 

marc de la Taula per a la Reconstrucció. I ho hem fet també amb la mirada posada en el 

futur, pensant en la reforma de l’Administració per guanyar eficiència i eficàcia, pensant en la 

necessària priorització de serveis per fer-los sostenibles i adequats al temps que vivim i 

pensant en l’estratègia i en els grans projectes de futur, com el Tecnocampus, la 

sostenibilitat i l’economia circular o la ciutat cuidadora, entre d’altres. 

Al llarg de molts mesos de pandèmia hem treballat colze amb colze col·laborant i buscant el 

millor per a Mataró amb el conjunt del consistori. Novament els vull agrair la seva 

col·laboració. Sé que avui hem votat diferent, però també sé que en aquest camí ens 

trobarem moltes vegades pel bé de la nostra ciutat, conscients com som tots de la realitat 

econòmica i social tant de la ciutat com del nostre Ajuntament. 

Finalment, vull agrair la feina feta per tot l’equip liderat pel Sr. Jerez i també a ell mateix.  

La incertesa ha vingut per quedar-se a les nostres vides i fa difícil fer prediccions, escenaris 

econòmics i prendre decisions. Malgrat tot, avancem. 

Gràcies i bona nit a tothom.   

 
 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 18:50 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  


