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Ordenança fiscal núm. 1  

 
 

ORDENANÇA  FISCAL  GENERAL  DE  GESTIÓ, 
INSPECCIÓ  I  RECAPTACIÓ 

 
 

TÍTOL  I.-  Principis  Generals 
 
Article  1.- Naturalesa de l’Ordenança 
 
La present Ordenança Fiscal, dictada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 
7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local i del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, conté les disposicions generals de gestió, inspecció i 
recaptació aplicables en aquest Municipi, sense perjudici de l’aplicació de la 
Llei General Tributària i altres normes concordants. 
 
 

TÍTOL  II.-  Gestió liquidatòria 
 
Article  2.-  Adreça Fiscal 
 
1.- El domicili fiscal serà únic: 
 A) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual, llevat 
dels supòsits que per escrit, i de manera expressa, declarin un altre domicili a 
efectes fiscals. 
 B) Per a les persones jurídiques, el de la seva seu social, llevat dels 
supòsits que per escrit, i de manera expressa, declarin un altre domicili a 
efectes fiscals.  
 
2.- Els canvis de domicili s’hauran de comunicar per escrit a l’Ajuntament, 
sense que el canvi tingui efectes fins que no es faci aquesta declaració.  
En el cas de persones físiques, aquesta declaració podrà ser substituïda per la 
declaració de variació de dades al Padró Municipal d’habitants. 
Quan no sigui possible efectuar les notificacions per desconeixement o 
incorrecció de les dades del domicili de l’obligat al pagament, i es localitzi una 
altra adreça, ja sigui en via de gestió liquidatòria o de recaptació, es procedirà a 
rectificar d’ofici les dades que hi hagi en els registres municipals i es continuarà 
el procediment en la fase on es trobi. 
 
3.- A efectes de l’eficàcia de les notificacions es considerarà subsistent l’última 
adreça declarada. 
 
 
Article  3.-  Quantia mínima liquidacions 
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No es practicaran liquidacions per deutes inferior a TRES (3) EUROS. 
 
 
Article  4.-  Padrons  
 
1.- Es gestionaran per mitjà de padró o matrícula els tributs amb fets 
imposables continuats en el temps. 
 
2.- Una vegada confeccionat el padró o matrícula és sotmetrà a l’aprovació de 
la Junta de Govern Local. 
  
Els padrons aprovats s’exposaran al públic, per un termini mínim  de QUINZE 
DIES naturals, a la Secció de Gestió Tributària, on es podran consultar i ser 
objecte de reclamacions. L’anunci d’exposició es farà per Edicte d’Alcaldia 
publicat al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 
Aquest Edicte tindrà els efectes de notificació col·lectiva de les liquidacions 
incloses al padró o matrícula a que es refereix l’article 102.3 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària. 
 
3.- Contra les liquidacions incloses en el padró o matrícula es podrà formular 
Recurs de Reposició davant de l’Alcalde fins a un mes després de la finalització 
del termini voluntari d’ingrés del padró o matrícula corresponent. 
 

 
TÍTOL  III.-  Gestió recaptatòria 

 
Article  5.-  Competència 
 
1.- La gestió recaptatòria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es realitza per 
gestió directa del mateix Ajuntament, per mitjà del Servei Municipal de 
Recaptació. 
  
2.- Podran col·laborar en la recaptació dels ingressos municipals les entitats de 
dipòsit legalment autoritzades, que disposen d’oficina oberta al públic en aquest 
terme municipal. 
 
 
Article  6.- Rebuts de padró 
 
1.- Sense perjudici del que s’estableix a l’article 9.3 pels rebuts domiciliats, els 
deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva gestionats mitjançant padró 
o matrícula tindran un termini d’ingrés únic per padró o matrícula que serà fixat 
per Edicte d’Alcaldia, publicat al Butlletí Oficial de la Província i al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament amb anterioritat al seu començament, sense que en 
cap cas pugui ser inferior a DOS MESOS. 
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2.- No obstant la notificació col·lectiva dels rebuts de padró, per l’Ajuntament 
s’enviarà a tots els obligats al pagament un ‘Avis de Pagament’ que inclourà 
totes les dades de la liquidació. Cas de no rebre’n aquest avis, s’haurà de 
demanar un duplicat a les oficines del Servei Municipal de Recaptació. En 
qualsevol cas, la manca d’aquest avís no suposa cap ampliació del termini 
voluntari d’ingrés. 
 
Article  7.-  Mitjans de pagament 
 
1.- El pagament dels deutes tributaris o no tributaris es farà per qualsevol dels 
mitjans següents: 

 a) Diner de curs legal 
 b) Xec certificat o conformat per l’entitat de dipòsit 
 c) Transferència bancària 
 d) Gir postal 

 
2.- En els supòsits dels apartats b), c) i d) la data del xec, d’ordenació de la 
transferència o de realització del gir haurà de ser anterior a la finalització del 
termini voluntari d’ingrés. Cas que sigui posterior a aquesta data i la quantitat 
ingressada no cobreixi la totalitat del deute a que es refereix l’article 58 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es realitzarà un 
cobrament parcial, comunicant al deutor l’import del deute pendent de 
pagament. 
 
 
Article  8.-  Ajornaments i fraccionaments 
 
1.- Per l’Ajuntament de Vilanova es concediran ajornaments i fraccionaments, a 
sol·licitud de l’interessat i dintre del termini voluntari d’ingrés, d’acord amb els 
següents criteris: 
 
 Fins a 12 mesos 

(sense interessos) (1) 
Mes de 12 mesos 
(amb interessos) 

LIQUIDACIONS   
Liquidacions per Taxes i 
Preus Públics originades 
per sol·licitud llicencies 

De 1.250 a 3.000 Euros Mes de 3.000 Euros 

Liquidacions per Multes i 
sancions 

De 1.250 a 3.000 Euros Mes de 3.000 Euros 

Contribucions Especials i 
Quotes Urbanístiques  * 

De 1.250 a 3.000 Euros Mes de 3.000 Euros 

*  Aquestes liquidacions es fraccionaran segons l’execució de l’obra i/o finançament 
complementari 

Endarreriments IBI De 300 a 900 Euros Mes de 900 Euros 
Màxim 1 any 

Altres Liquidacions De 300 a 3.000 Euros Mes de 3.000 Euros 

Autoliquidacions -------- --------- 
PADRONS   
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Rebuts de Padrons -------- --------- 
(1)  Si el termini demanat excedeix de tres mesos la sol·licitud s’haurà de formalitzar abans del 

15 de febrer de l’exercici en curs i s’haurà de justificar documentalment les dificultats de 
tresoreria. 

 
A l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la gestió del qual està delegada 
a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, es podran 
concedir ajornaments i fraccionaments, sense interessos, dintre del període 
voluntari de pagament sempre que el termini no excedeixi del 31 de desembre 
de l’exercici d’acreditament. 
 
2.- Dintre del període de constrenyiment pel pagament dels deutes pendents es 
podran concedir terminis mensuals si la situació económic-financera, apreciada 
pels tècnics de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
impedeix fer el pagament en un únic termini, amb els períodes màxims 
següents: 
 Deutes fins 1.500 €  màxim 15 mesos 

Deutes més 1.500 €  màxim 24 mesos 
 
3.- Dintre del període de constrenyiment no s’exigirà constitució de garantia 
quan l’import del principal de l’expedient sigui inferior a 6.000 € i els terminis 
proposats per al pagament no superin els 24 mesos. 
 
 
Article 9.-  Domiciliacions 
 
1.- Els deutors podran domiciliar el pagament dels rebuts de padró de 
venciment periòdic en comptes o llibretes d’entitats financeres. 
La sol·licitud de domiciliació s’haurà de tramitar, com a mínim, amb dos mesos 
d’antelació a l’inici del termini voluntari d’ingrés del padró corresponent. 
 
2.- Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit llevats els supòsits 
d’anul·lació per l’interessat, rebuig per l’entitat financera o decisió raonada de 
l’Ajuntament. 
 
3.- Els rebuts dels padrons de l’Impost sobre Béns Immobles, de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques, de la Taxa per recollida d’escombraries, i de la Taxa 
per ocupació de la via pública, gaudiran de un fraccionament i ajornament del 
deute pel fet de la domiciliació del pagament. Les fraccions i els terminis 
d’ingrés es fixaran a l’edicte de cobrament regulat a l’article 6.1 d’aquesta 
Ordenança. 
 
 
Article  10.-  Responsables Subsidiaris 
 
En els supòsits legalment establerts en que hagi responsables subsidiaris dels 
deutes pendents de pagament, una vegada que el deutor principal hagi estat 
declarat fallit, es seguirà el procediment següent: 
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A) Pel Tresorer de l’Ajuntament es realitzarà proposta de derivació de 
responsabilitat amb indicació dels deutes incloses, obligat principal 
declarat fallit, dades del responsable i fonament de la responsabilitat. 

B) A la vista de la proposta del Tresorer es dictarà per l’Alcalde l’acte de 
tràmit d’inici de l’expedient de derivació, amb termini d’al·legacions de deu 
dies. 

C) Una vegada presentades les al·legacions, o transcorregut el termini sense 
presentar-les, es dictarà per l’Alcalde l’acte administratiu de derivació de 
responsabilitat. 

 
 
Article  11.-  Crèdits incobrables 
 
1.- Són crèdits incobrables aquells que no es poden fer efectius en el 
procediment de recaptació per resultar insolvents els obligats a efectuar el 
pagament i la resta de responsables, si n’hi ha. 

 
2.- Quant s’hagin declarat insolvents els obligats al pagament i els 
responsables, si n’hi ha, es declararan provisionalment extingits els deutes, en 
tant no es produeixi la seva rehabilitació dintre del termini de prescripció. Cas 
que pel servei de recaptació es tingui coneixement de la solvència 
sobrevinguda dels obligat o responsables es procedirà a la rehabilitació dels 
crèdits no cobrats mitjançant resolució d’alcaldia, a proposta del servei de 
recaptació, que serà notificada al deutor o responsable. 
 
3.- Declarat insolvent un deutor, els crèdits que contra aquest tinguin venciment 
posterior a la corresponent declaració, es consideraran vençuts i seran donats 
de baixa per referència a l’esmentada declaració, sempre que no existeixin 
altres obligats al pagament.  
 
 
Article  12.-  Procediment  declaració crèdits incobrables 
 
1.- El Procediment  de declaració de crèdits incobrables es realitzarà, d’acord 
amb els criteris d’economia i eficàcia a la gestió recaptatòria, s’especifica en els 
apartats següents, en funció de la quantia dels deutes inclosos als expedients.  

 
1.a)  Expedients per deutes acumulats de quantia inferior a 100,01 Euros, 

en els que concorri alguna d’aquestes circumstancies. 
-  Inexistència de notificacions a l’expedient per resultar el deutor 

desconegut, sempre que no consti altra adreça ni al padró 
d’habitants ni al fitxer municipal de contribuents. 

- Absència de NIF, identificació incompleta a les dades del subjecte 
passiu o impossibilitat de determinació de l’objecte tributari del crèdit. 

-  Absència d’unitats fiscals actives de padrons de tributs de cobrament 
periòdic. 

 
S’haurà de justificar documentalment a l’expedient: 
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*  Inexistència de notificacions al deutor. 
*  Absència d’altres dades del subjecte passiu al padró d’habitants i al 

fitxer municipal de contribuents. 
* Impossibilitat de concretar l’objecte tributari del crèdit. 
* Embarg negatiu o parcial de diners en comptes oberts en entitats 

de crèdit. 
* Embarg negatiu o parcial de devolucions tributaries, a practicar por 

el AEAT. 
 

1.b) Expedients per deutes acumulats de quantia superior a 100,00 Euros, 
i inferior a 500,01 Euros, sempre que a nom el deutor no hagi unitats 
fiscals actives de padrons de tributs de cobrament periòdic. 
També s’inclouran en aquest apartat els deutors d’expedients dels 
que només es coneguin bens immobles per realitzar que constitueixin 
l’habitatge habitual, i que es consideri desproporcionat l’embargament 
d’aquests bens. 

  
S’haurà de justificar documentalment a l’expedient: 

* Embarg negatiu o parcial de diners en comptes oberts en entitats 
de crèdit. 

* Embarg negatiu de sous, salaris o pensions. 
* Embarg negatiu o parcial de devolucions tributaries, a practicar por 

el AEAT. 
* Absència d’unitats fiscals actives de padrons de tributs de 

cobrament periòdic, acreditada per informe del Servei de Gestió 
Tributària. 

* Informe del Servei de Gestió Tributària acreditatiu de que només 
apareix al padró de l’Impost sobre Béns Immobles, Urbana, a nom 
del deutor, una finca a la que hi figura empadronat, segons les 
dades del padró d’habitants. 

* Informe del Tresorer/a on es justifiqui la desproporció de l’actuació 
d’embargament de bens immobles que constitueixin l’habitatge 
habitual en relació a la quantia i l’antiguitat del deute. 

 
1.c) Expedients a nom de persones físiques per deutes acumulats de 

quantia superior a 500,00 Euros, sempre que a nom el deutor no hagi 
unitats fiscals actives de padrons de tributs de cobrament periòdic. 

 
S’haurà de justificar documentalment a l’expedient: 

* Embarg negatiu o parcial de diners en comptes oberts en entitats 
de crèdit. 

* Embarg negatiu de sous, salaris o pensions. 
* Embarg negatiu o parcial de devolucions tributaries, a practicar por 

el AEAT. 
* Absència d’unitats fiscals actives de padrons de tributs de 

cobrament periòdic, acreditada per informe del Servei de Gestió 
Tributària. 
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* Absència de bens inscrits a nom del deutor al Servei d’Índex 
Central dels Registres de la Propietat, així como en altres Registres 
públics. 

 
1.d) Expedients a nom d’entitats jurídiques per deutes acumulats de 

quantia superior a 500,00 Euros, sempre que a nom el deutor no hagi 
unitats fiscals actives de padrons de tributs de cobrament periòdic. 

 
S’haurà de justificar documentalment a l’expedient: 

* Embarg negatiu o parcial de diners en comptes oberts en entitats 
de crèdit. 

* Embarg negatiu o parcial de devolucions tributaries, a practicar por 
el AEAT. 

* Absència d’unitats fiscals actives de padrons de tributs de 
cobrament periòdic, acreditada per informe del Servei de Gestió 
Tributària. 

* Absència de bens inscrits a nom del deutor al Servei d’Índex 
Central dels Registres de la Propietat, així como en altres Registres 
públics. 

* Constatació de las actuacions realitzades mitjançant la informació 
facilitada pel Registre Mercantil. 

 
1.e) Expedients per deutes acumulats de quantia inferior a 1.500,00 Euros, 

sempre que a nom el deutor només hagi unitats fiscals actives del 
padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i que tots els 
vehicles al seu nom tinguin una data de matriculació superior a deu 
anys. 

 
S’haurà de justificar documentalment a l’expedient: 

* Embarg negatiu o parcial de diners en comptes oberts en entitats 
de crèdit. 

* Embarg negatiu de sous, salaris o pensions. 
* Embarg negatiu o parcial de devolucions tributaries, a practicar por 

el AEAT. 
* Absència d’unitats fiscals actives de padrons de tributs de 

cobrament periòdic diferents a l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, acreditada per informe del Servei de Gestió Tributària. 

* Informe del Servei de Gestió Tributària acreditatiu de que només 
apareix al padró de l’Impost sobre Béns Immobles, Urbana, a nom 
del deutor, una finca a la que hi figura empadronat, segons les 
dades del padró d’habitants. 

* Informe del Tresorer/a on es justifiqui la desproporció de l’actuació 
d’embargament de bens immobles que constitueixin l’habitatge 
habitual en relació a la quantia i l’antiguitat del deute. 

 
En aquest cas, la declaració dels deutes pendents de pagament com a 
crèdits incobrables comportarà la baixa de la unitat fiscal de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica dels vehicles amb data de 
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matriculació superior a deu anys amb efectes a l’exercici següent al del 
darrer rebut declarat com a incobrable per la matrícula respectiva.  

  
2.- Restarà en suspens la declaració de proposta de crèdit incobrable dintre del 
termini de prescripció, en els casos en que sigui previsible l’increment de la 
quantia de l’expedient per la possible acumulació de deutes de venciment 
periòdic, sempre que aquest increment pugui comportar la modificació de 
l’apartat dels establerts a l’anterior número 1 en que s’inclogui l’expedient, amb 
la finalitat de realitzar la tramitació de l’expedient segons les condicions 
previstes en el nou apartat. 
 
3.- Amb la finalitat  de respectar el principio de proporcionalitat entre import del 
deute i mitjans utilitzats pel seu cobrament, quan sigui necessari procedir a 
l’execució forçosa de bens i drets del deutor per expedients amb deute 
acumulat inferiors a 500,00 €, només es practicaran les actuacions 
d’embargament següents:  
  

a)  Deutes de quantia inferior a 100,00 €:  
-  Embargament de diners o efectiu o en comptes oberts en entitats de 

crèdit.  
-  Embargament de devolucions tributaries, a practicar por el AEAT. 
 

b)  Deutes de quantia compresa entre 100,00 i 500,00 €:  
-  Embargament de diners o efectiu o en comptes oberts en entitats de 

crèdit. 
-  Embargament de crèdits, valors i drets realitzables al moment, o a curt 

termini.  
-  Embargament de sous, salaris i pensions.  
-  Embargament de devolucions tributaries, a practicar por el AEAT. 
-  Embargament de vehicles. 
- Embargament de béns immobles. 
En aquests dos darrers casos les actuacions a realitzar seran només 
l’anotació de l’embargament al registre públic corresponent amb la finalitat 
de garantir els deutes envers possibles transmissions dels bens. 

 
c)  Deutes de quantia superior a 500,00 €:  
-  Embargament de diners o efectiu o en comptes oberts en entitats de 

crèdit. 
-  Embargament de crèdits, valors i drets realitzables al moment, o a curt 

termini.  
-  Embargament de sous, salaris i pensions.  
-  Embargament de devolucions tributaries, a practicar por el AEAT. 
-  Embargament de vehicles. 
- Embargament de béns immobles. 
 
Cas d’embargament de béns immobles per deutes de quantia superior a 
500,00 € no es procedirà a la seva execució o subhasta, mantenint-se 
l’anotació de l’embargament al registre públic corresponent amb la finalitat 
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de garantir els deutes envers possibles transmissions dels bens, en els 
supòsits següents: 
- Si l’immoble és l’habitatge habitual del deutor i el valor dels deutes 

pendents no supera el 25% del valor de taxació del bé. 
- A la resta d’immobles, si el valor dels deutes pendents no supera el 

10% del valor de taxació del bé 
 
4.- Per determinar la quantia a que es refereixen els apartats anteriors, es 
sumaran tots els deutes pendents de pagament del deutor sempre que s’hagi 
dictat la providència d’embarg.  
 
5.- L’aprovació dels expedients individuals o col·lectius de declaració de crèdits 
incobrables i baixa provisional es realitzarà per Decret d’Alcaldia, a partir de la 
proposta presentada per la Tresoreria municipal on es justificarà la 
concurrència de les circumstàncies especificades als números anteriors.  
 
 

TÍTOL  IV.-  Inspecció Municipal. Infraccions i sancions 
 
Article  13.-  Fonts 
 
1.- Les facultats, funcions, actuacions de la inspecció i el règim d’infraccions i 
sancions aplicables, es regiran per: 
 

a) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

b) Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i altres lleis 
estatals reguladores d’aquesta matèria. 

c) Per les disposicions dictades en desenvolupament d’aquestes lleis; en 
particular, el Reial decret 939/1986 que aprova el Reglament general 
de la inspecció dels tributs, i pel Reial Decret 2063/2004, de 15 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general del règim 
sancionador tributari. 

d) Per la present Ordenança i restants normes interpretatives i aclaridores 
que pugui dictar aquest Ajuntament. 

 
2.- En tot cas, tindrà caràcter supletori la Llei reguladora de les bases del règim 
local, normes de desenvolupament, la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, i altres 
normes de dret administratiu sempre que no siguin de directa aplicació. 
 
 
Article 14.-   Col·laboració amb altres administracions 
 
La inspecció dels tributs locals col·laborarà amb la inspecció estatal i d’altres 
administracions, sense perjudici de les formules que estableixi la normativa 
corresponent. 
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Article 15.-   Personal de la Inspecció 
 
1.- Les actuacions derivades de les funcions inspectores les realitzaran 
funcionaris que ocupin els corresponents llocs de treball amb competència per 
a la inspecció dels tributs i preus públics municipals. En tot cas, les actuacions 
preparatòries o d’obtenció de dades amb transcendència tributària es poden 
atribuir a uns altres treballadors de l'Ajuntament que no tinguin la categoria de 
funcionaris. 
 
2.- Els funcionaris que ocupin llocs de treball que suposin l’atribució de funcions 
pròpies de la Inspecció municipal, estaran investits, des de la seva presa de 
possessió, dels drets, prerrogatives i consideracions i restaran subjectes als 
deures propis de la seva condició específica de personal d’inspecció. Tot això, 
segons es recull als articles 6 i 7 del Reglament general de la inspecció dels 
tributs. 
 
 
Article 16.-   Liquidacions tributàries derivades de les actes 
 
1.- Si de les actes que documentin els resultats de les actuacions de 
comprovació i investigació es deriven actes administratius de liquidació, 
aquests actes es realitzaran per l’òrgan que, d’acord amb la Llei reguladora de 
les hisendes locals, tingui atribuïda la competència per liquidar els tributs 
municipals, prenent-se a l’efecte les dades contingudes a la proposta de 
liquidació formulada per a la Inspecció. 
 
2.- Les actes de liquidació a què es refereix el paràgraf 1 d’aquest article 
gaudiran de la presumpció de legalitat, conforme a l’article 8 de la Llei general 
tributària. 
 
Contra les liquidacions així practicades podrà interposar-se un recurs 
contenciós-administratiu, previ el recurs de reposició, davant l’òrgan que 
l’hagués dictat. 
 
 
Article 17.-   Competència sancionadora 
 
Les sancions tributàries seran acordades i imposades per l’alcalde. 
 
 
Article 18.-  Sancions 
 
1.- Les infraccions tributàries es classificaran, graduaran i sancionaran segons 
allò que disposen els articles 191 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària i altres normes concordants i de 
desenvolupament en aquesta matèria. 
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En concret, a títol exemplificatiu, es fixen els següents imports i 
percentatges: 
 

Infracció Sanció 
a) Manca d’atenció als requeriments: 
    - No atendre 1er. requeriment..............................… 

 
150 €  

    - No atendre 2on. requeriment............................… 300 €  
    - No atendre 3er. requeriment.............................… 600 €  
b) Manca de declaració d’alta a l’IAE: 50% 
c) Manca d’autoliquidació amb ingrés per llicència 

d’obertura d’establiments: 
 

50% 
d) Manca d’autoliquidació amb ingrés per llicencies 

urbanístiques i per Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres: 

 
50% 

e) Manca d’autoliquidació amb ingrés per l’Impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: 

 
50% 

 
2.- Així mateix, s’exigiran interessos de demora pel temps transcorregut des de 
la finalització del termini d’ingrés voluntari fins al dia que es sancionin les 
infraccions. 
 
Article  19.-  Condonació de sancions 
 
Les sancions tributàries solament poden ser condonades de manera graciable, 
deferència que ha de ser concedida discrecionalment per la Junta de Govern 
Local mitjançant un acord singular. A aquest efecte cal una sol·licitud prèvia 
dels subjectes infractors o responsables i que renunciïn expressament a 
l’exercici de qualsevol acció d’impugnació corresponent a l’acte administratiu. 
 
 
Article 20.-   Imposició de multes i sancions 
 
1.- La imposició de multes pecuniàries fixes, quan no es realitzi com a 
conseqüència de diligència estesa per la Inspecció, es realitzarà mitjançant una 
moció de la Secció de Rendes i Exaccions o del titular de la unitat 
administrativa en que es tramiti l’expedient de què derivi la sanció. 
 
A partir d’aquesta moció, l’alcalde dictarà acte administratiu de proposta de 
sanció, que es comunicarà al subjecte infractor a fi i efecte de donar-li 
audiència per un termini de quinze dies, per tal que presenti les al·legacions 
que consideri oportunes. 
 
A la vista de les al·legacions , o transcorregut el termini sense contestació, 
l’alcalde adoptarà l’acte d’imposició de la sanció. 
 
2.- La imposició de multes pecuniàries proporcionals, quan no es realitzi com a 
conseqüència d’un acte d’inspecció, s’efectuarà mitjançant un expedient 
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independent que, en tot cas, haurà d’ajustar-se als principis de contradicció i 
d’audiència a l'interessat. 
 
3.- La imposició de sancions, conseqüència de diligències i actes de la 
Inspecció, s’ajustarà a l'establert al Reglament general de la inspecció dels 
tributs. 
 
A aquest efecte, correspon a la Inspecció Municipal la proposta de sanció i 
liquidació. 
 
 

TÍTOL  V.-  Recursos 
 
Article  21.-  Recurs de Reposició 
 
1.- Contra els actes de la Corporació sobre aplicació i efectivitat dels tributs i 
preus públics locals es podrà presentar, davant el mateix òrgan que els va 
dictar, Recurs de Reposició, previ al contenciós-administratiu. 
 
2.- El termini d’interposició del Recurs de Reposició serà d’un mes, a comptar: 

A) En el cas d’actes subjectes a notificació individual, des del dia de la 
notificació. 

B) En el cas d’actes susceptibles de notificació col·lectiva, des de la data 
de finalització del termini d’exposició pública. 

C) En el cas de rebuts de padró notificats col·lectivament per Edictes, des 
de la data de finalització del termini voluntari d’ingrés. 

 
3.- La interposició del recurs de reposició no aturarà l’acció administrativa pel 
cobrament, llevat el supòsit de que l’interessat sol·liciti, dintre del termini 
d’interposició del recurs, la suspensió de l’executivitat de l’acte administratiu 
impugnat. Aquesta sol·licitud s’haurà d’acompanyar de garantia que cobreixi la 
totalitat del deute tributari, amb indicació expressa d’incloure les quantitats que 
puguin meritar-se per interessos de demora. 
 

 
TÍTOL  VI.-  Beneficis Fiscals 

 
Article  22.-  Sol·licitud i tramitació 

 
1.- No s’atorgaran altres exempcions, bonificacions o reduccions de quotes que 
les expressament autoritzades per la Llei o les Ordenances Municipals. 
 
2.- La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de 
l’Alcalde/essa i s’exerceix per delegació pel Regidor/a d’hisenda. 
 
Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de 
l’ORGT resoldre sobre la seva concessió o autorització. 
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3.- Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals 
tindrà sempre caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats dintre 
dels terminis previstos a la normativa reguladora del tribut o preu públic. 
 
4.- Amb caràcter general, la sol·licitud de beneficis fiscals no tindrà caràcter 
retroactiu, per la qual cosa començaran a tenir efecte des del moment en què 
per primera vegada tingui lloc la meritació del tribut amb posterioritat a la data 
de sol·licitud del benefici fiscal. En tot cas, el benefici s’aplicarà a totes les 
liquidacions afectades que no hagin adquirit fermesa al moment de la 
concessió, i no serà d’aplicació fins que no existeixi resolució expressa de la 
concessió del benefici fiscal. 
 
5.- L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat 
s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data de la sol·licitud. 
Si no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà 
desestimada. 
 
6.- Quan es tracti de beneficis fiscals que han d’atorgar-se d’ofici, s’aplicaran en 
la data de practicar la liquidació sempre que el servei gestor disposi de la 
informació acreditativa dels requisits exigits per al seu gaudiment. 
 
7.- Per poder gaudir dels beneficis fiscals establerts a les Ordenances Fiscals 
municipals és condició indispensable no tenir cap deute pendent amb 
l’Ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat. En el 
cas de deutes fraccionats, s’haurà d’estar al corrent de pagament dels terminis 
del fraccionament, i si el deute fraccionat estava fora de termini 
(constrenyiment), estar al corrent de pagament dels tres darrers terminis del 
fraccionament. 

 
 

Article  23.-  Col·lectius d’interès social 
 
A efectes de concessió de beneficis fiscals en els tributs i preus públics 
municipals s’entendrà per col·lectius d’interès social els següents: 
 
1) Gent Gran 
 
S’entendrà per gent gran: 

a) Les persones d’edat igual o superior a 65 anys jubilades o pensionistes. 
b) Les persones d’edat igual o superior a 60 anys beneficiàries d’alguna 

prestació per jubilació de la seguretat social u organisme semblant. 
c) Les persones vídues d’edat igual o superior a 60 anys. 
 
L’acreditació d’aquestes situacions es realitzarà pels següents mitjans: 
- En el cas a) amb la comunicació de l’INSS u organisme equivalent. 
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- En el cas b) amb la comunicació de l’administració que efectuí el 
pagament, on consti que la persona ha accedit a la Pensió com a 
Jubilat/ada. 

- En el cas c) amb el llibre de família o, cas de ser perceptor de pensió de 
viduïtat, amb la comunicació de l’administració que efectuí el pagament 
de la pensió. 

 
2) Persones amb discapacitat 

 
S’entendrà per persona amb discapacitat aquella que acrediti una discapacitat 
reconeguda igual o superior al 33% segons l’administració corresponent. 
L’acreditació documental haurà de realitzar-se mitjançant una valoració mèdica 
realitzada pels Centres d’Atenció al Disminuït (CAD) de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tanmateix, l’acreditació també podrà portar-se a terme mitjançant altres 
informes mèdics emesos per Tribunals Mèdics d’altres Administracions 
Públiques diferents de la Generalitat de Catalunya, sempre que als mateixos hi 
constin, al menys, els següents aspectes: 

- Percentatge (%) de discapacitat igual o superior al 33%. 
- Afecció o malaltia que es pateix. 
- Si la persona necessita assistència de tercera persona. 
- Si la persona té la mobilitat reduïda. 
 

3) Famílies Monoparentals 
 
Tindran la consideració de família monoparental aquelles famílies que acreditin 
la situació de família monoparental amb el títol emès a aquest efecte per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
4) Família nombrosa 
 
Tindran la consideració de família nombrosa aquelles famílies que acreditin ser 
posseïdores del Títol de família nombrosa expedit per la Secretari de Polítiques 
Familiars i drets de la ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya o altres Delegacions Territorials. 
 
 
Article  24.-  Tarifació Social i Barems de capacitat econòmica 
 
1.- L’establiment a les Ordenances Fiscals de beneficis fiscals en funció de la 
capacitat econòmica del subjecte passiu i l’inclusió de la Tarifació Social, 
requereix el compliment de les condicions generals següents: 
 

a)  Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a 
Vilanova i la Geltrú amb una antiguitat mínima de 6 mesos al moment de 
formular la petició del benefici fiscal. 



 
Ordenança Fiscal General - OF Nº 1   
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

b)  Ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no hauran 
de posseir cap altre immoble excepte l’habitatge habitual. No 
s’incompleix aquest requisit si el conjunt dels membres de la unitat 
familiar posseeixen fins a dos places d’aparcament i/o un traster sempre 
que siguin d’ús directe i exclusiu de la mateixa unitat familiar.  
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos 
habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble 
a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix 
aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència judicial. 

c)   La posició integral de saldos bancaris i/o altres actius financers del 
conjunt dels membres de la unitat familiar no ha de superar els 
15.000,00 €. 

 
2.- Es fixa el quadre general de llindars de renda i categories: 
 

Categoria A B C D E 

llindar renda 
(2) llindar renda (2) llindar renda (2) llindar renda (2) llindar renda 

(2) 
Núm. 

membres 
família (1) menor o = de a de a de a més de 

1 9.000,00 € 9.000,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 

2 10.500,00 € 10.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € 

3 14.000,00 € 14.000,00 € 16.500,00 € 16.500,00 € 19.500,00 € 19.500,00 € 29.600,00 € 29.600,00 € 

4 o mes 16.500,00 € 16.500,00 € 19.500,00 € 19.500,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 

(1) Persones residents a l’habitatge familiar d’acord amb les dades del padró d’habitants 
(2) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar 

 
De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i residents que, 
superant els límits previstos en el quadre anterior, puguin acreditar 
documentalment la seva manca de capacitat econòmica, hauran d’adreçar la 
seva petició i la documentació justificativa a l'Ajuntament, per tal de valorar les 
demandes presentades i emetre, si s’escau, informe favorable a la concessió 
de l’exempció. 
 
Cas d’existir altres condicions específiques per tenir dret a la concessió del 
benefici fiscal aquestes es recolliran a l’Ordenança fiscal reguladora del tribut o 
preu públic concret. 
 
3.- Per gaudir dels beneficis fiscals per capacitat econòmica que puguin 
establir-se a les Ordenances Fiscals, els interessats hauran d’adreçar la seva 
sol·licitud a l’Ajuntament, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals 
vigents que disposa l’Agència Tributària u altres organisme públics o privats, el 
qual resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir dels nivells de renda 
obtinguts pel sol·licitant i les persones residents en el seu habitatge així com 
qualsevol altre documentació que sigui necessari per verificar el seu nivell de 
renda. 
 
4.- Quan un ciutadà ja gaudeixi de bonificació per raó de capacitat econòmica 
concedida en el marc d’aquesta ordenança, podrà estendre els seus efectes a 
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l’aplicació en altres tributs o preus públics que també prevegin el mateix règim 
de beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica.  
 
5.- La unitat familiar no podrà superar l’import de 1.000,00 € per persona i any 
pel conjunt de beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica. 
 
 
 

Disposició Addicional 
  

Les modificacions produïdes per les Lleis de pressupostos de l’Estat o altres 
normes de rang legal que afectin qualsevol element dels tributs municipals, 
seran d’aplicació automàtica sense necessitat de modificar l’ordenança 
respectiva. 
 
 

Disposició Transitòria 
 

Termini de pagament avançat 
 
Per a l’exercici 2015 s’estableix un termini de pagament avançat dels rebuts de 
venciment periòdic d’acord amb les condicions següents: 
 
1. Càlcul de l’import a avançar 
El càlcul de la quota a satisfer per aquesta modalitat de pagament avançat és 
realitzarà a partir dels rebuts de venciment periòdic girats a l’exercici 2014, amb 
la quota actualitzada d’acord amb les previsions per a la fixació dels deutes 
tributaris de les Ordenances Fiscals vigents a l’exercici 2015, amb aplicació 
d’una bonificació del 5% del deute. 
 
2. Termini d’ingrés 
Els deutes calculats segons l’exposat al punt anterior s’hauran de satisfer 
abans del 31 de gener de 2015. 
 
3. Procediment 
Els contribuents que vulguin acollir-se a aquesta modalitat de pagament hauran 
de tramitar la seva sol·licitud fins el dia 30 de gener de 2015. 
 
4. Regularització 
En el moment d’elaborar els padrons de venciment periòdic respecte als quals 
existeixen contribuents que s’hagin acollit a aquesta modalitat de pagament, 
l’Ajuntament realitzarà el càlcul de les quotes a satisfer descomptant la 
quantitat ingressada mitjançant el pagament avançat més el 5% de bonificació 
no ingressat. Cas que desprès d’aquest descompte resultés encara una quota 
diferencial a ingressar, es generarà un rebut complementari sense bonificació 
que es podrà ingressar en els terminis i modalitats fixades pel pagament dels 
rebuts de padró no avançats. 
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Cas que com a conseqüència de la realització de pagaments avançats, junta 
amb el 5% de bonificació no ingressat, resultés una quantitat ingressada en 
excés respecte a les resultants del procés de regularització, es tramitarà d’ofici 
per l’Ajuntament la corresponent devolució d’ingressos indeguts. 
 
5. Incompliment 
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament del rebut o rebuts pels que hagi 
manifestat la seva voluntat d’acollir-se a aquesta modalitat de pagament 
avançat, aquest restarà sense cap efecte, amb la conseqüència de la pèrdua 
del termini avançat, recuperant-se el termini normal de pagament, amb la data 
de venciment del període voluntari ordinari corresponent a cada tipus d’ingrés i 
amb el càlcul de la quota sense la bonificació del 5%. 
 
6. Afectacions normatives 
Les previsions contingudes en aquesta Disposició Transitòria tenen l’abast 
específicament regulat a la mateixa i, per tant, la resta de qüestions no 
contemplades expressament es regiran per la normativa reguladora del tribut 
respectiu. 
Especialment, es fa constar que el termini d’impugnació del rebuts o rebuts 
acollits a aquest sistema no es veurà afectat i es regirà per les previsions 
generals de l’article 22 de la present Ordenança i resta de legislació aplicable. 
 
 

Disposicions Finals 
 
Primera.- La categoria fiscal de les vies públiques del Municipi s’estableix a 
l’Annex I d’aquesta Ordenança com part integrant de la mateixa. 
 
Segona.- La present Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1997 i 
es mantindrà en vigor fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació 
expressa 
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Ordenança fiscal núm. 2 
 

Impost sobre Béns Immobles 
 
 
Article 1r.   Fet imposable 
 
1.- El fet imposable de l'Impost sobre béns immobles està constituït per la 
titularitat sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de 
característiques especials dels següents drets: 
 

a) D’una concessió administrativa sobre els immobles propis o sobre 
els serveis públics a què estiguin afectes. 

b) D’un dret real de superfície. 
c) D’un dret real d’usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 

 
2.- La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits a 
l’apartat anterior per l’ordre que s’hi estableix determinarà la no subjecció de 
l’immoble a la resta de modalitats que s’hi preveuen. 
 
3.- Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració de béns immobles 
rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques 
especials els definits així a les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 
 
4.- En cas que un mateix immoble es trobi localitzat en diferents termes 
municipals s’entendrà, a efectes d’aquest impost, que pertany a cadascun en 
funció de la superfície que ocupi en el respectiu terme municipal. 
 
5.- No estan subjectes a l’impost: 

A. Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de 
domini públic marítim-terrestre i hidràulic, sempre que siguin 
d’aprofitament públic i gratuït. 

B. Els béns immobles propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
següents: 

- Els de domini públic afectes a ús públic. 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat 

directament per l’Ajuntament, excepte quan es tracti 
d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 

- Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers 
mitjançant contraprestació. 

 
  
Article 2n.   Subjecte passiu 
 
1.- Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les persones 
naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
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58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que ostentin la titularitat del 
dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost. 
 
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix bé 
immoble de característiques especials, serà substitut del contribuent aquell que 
hagi de satisfer el cànon més gran. 
 
2.- Els contribuents o substituts del contribuent podran repercutir la càrrega 
tributària suportada conforme a les normes de dret comú. 
 
L'Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en aquells 
que no reunint la condició de subjectes passiu del mateix, facin ús dels seus 
béns demanials o patrimonials mitjançant contraprestació. 
 
  
Article 3r.   Responsables 
 
1.- En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol 
causa, l’adquirent ha de respondre amb els esmentats béns del pagament dels 
deutes tributaris i recàrrecs pendents per aquest impost. 
 
2.- Respondran solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les 
seves respectives participacions, els copartíceps o cotitulars de les entitats a 
què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, si figuren inscrits d’aquesta manera en el Cadastre immobiliari. Si no 
figuren inscrits, la responsabilitat s’exigirà a parts iguals en tot cas. 
 
  
Article 4t.   Exempcions i Bonificacions i Subvencions 
 
1.-  Gaudeixen d’exempció els bens següents: 
 

a) Els establerts a l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals i altres normes concordants. 

b) Els immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats 
lucratives que estableix la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals 
al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no 
exemptes de l'Impost sobre Societats. 

 
2.-  Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota els subjectes passius 
que compleixen les condicions següents: 

a) Tenir la condició de titular de família nombrosa o família 
monoparental. 

b) Complir la totalitat dels requisits establertes a l’article 24.1 de 
l’Ordenança Fiscal General. 

c) Que el valor cadastral de l’habitatge no superi el barem següent: 
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Membres Ingressos Unitat familiar Valor Cadastral 

1 a 3 3,5 IPREM 125.000,00 

4 4 IPREM 160.000,00 
5 4,5 IPREM 190.000,00 
6 5 IPREM 220.000,00 
7 5,5 IPREM 250.000,00 

Més de 7 6 IPREM 285.000,00 
IPREM: Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples, article 2 del RDLlei 
3/2004, en còmput anual. 

 
3.-  Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost: els 
béns immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses 
d’urbanització, construcció o rehabilitació, i promoció immobiliària, de 
conformitat amb l’article 73 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
sempre que es sol·liciti amb anterioritat a l’inici de les obres, havent-se de 
presentar la documentació següent: 

a) Certificació expedida pel tècnic director de l’obra de la data d’inici de 
les obres d’urbanització o construcció i previsió de la seva durada. 

b) Certificació acreditativa de que l’immoble no es troba dintre de 
l’immobilitzat de l’empresa i de que el seu destí es la venda. 

c) Còpia de l’alta a l’IAE  o declaració censal per l’activitat de promoció 
immobiliària o construcció. 

d) Certificació acreditativa de no tenir deutes amb l’Hisenda Municipal. 
 

El termini de gaudi de la bonificació comprendrà des del període impositiu 
següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins al posterior a la finalització de les 
mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o 
construcció efectiva, i, sense que l'esmentat termini de gaudi pugui excedir dels 
tres períodes impositius. 

 
4.-  Gaudiran d’una bonificació del 50% a la quota íntegra de l’impost els 
habitatges de protecció oficial i els que en puguin resultar equiparables, de 
conformitat amb la normativa de la Generalitat de Catalunya, durant un termini 
de sis períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació 
definitiva. 
 
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà 
formular-se en qualsevol moment anterior a l’acabament dels sis períodes 
impositius de durada de la mateixa, i tindrà efectes, si escau, des del període 
impositiu següent a aquell en què es sol·liciti. 

 
5.-  Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost 
els cinc primers anys i del 25 per cent de la quota íntegra de l’impost els cinc 
anys següents, els habitatges en que s’instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic 
o elèctric d’energia solar o altres energies renovables, segons les condicions 
següents: 
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- Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances 
municipals o altra normativa sectorial aplicable. 

-  Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració 
competent. 

-  Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones 
no legalitzades. 

- Que les instal·lacions mantinguin un funcionament constant. Aquesta 
circumstància s’haurà d’acreditar cada exercici mitjançant certificació 
expedida per l’empresa de manteniment de les instal·lacions. 

 
Les resta de condicions i requisits per a la concessió d’aquesta subvenció 
s’establirà per la Comissió de Govern, a proposta dels serveis tècnics 
municipals. 
 
6.-  Les exempcions i les bonificacions han d’ésser sol·licitades pel subjecte 
passiu de l'impost que, en tot cas, no pot al·legar analogia per estendre l’abast 
més enllà dels termes estrictes. 
 
L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a 
la data de la sol·licitud, i no pot tenir caràcter retroactiu, excepció feta de la 
bonificació regulada en el número 4. 
 
7.-  En el supòsit que pogués correspondre a un mateix bé immoble dues o 
més bonificacions de les previstes en aquest article, únicament serà d’aplicació 
la que representi una major minoració de la quota, sense que en cap cas pugui 
acumular-se més d’una bonificació per un mateix bé immoble. 
 
8.-  Gaudiran d’una subvenció equivalent al 75% de la quota de l’impost: 

A) Les persones que compleixen les condicions següents: 
a) Ocupar un habitatge en règim de lloguer, sempre que el propietari 

els repercuteixi la quota de l’impost. 
b) Tenir la condició de titular de família nombrosa o família 

monoparental. 
c) Complir la totalitat dels requisits establertes a l’article 24.1 de 

l’Ordenança Fiscal General. 
d) Que el valor cadastral de l’habitatge no superi el barem següent: 

 
Membres Ingressos Unitat familiar Valor Cadastral 

1 a 3 3,5 IPREM 125.000,00 
4 4 IPREM 160.000,00 
5 4,5 IPREM 190.000,00 

6 5 IPREM 220.000,00 
7 5,5 IPREM 250.000,00 

Més de 7 6 IPREM 285.000,00 
IPREM: Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples, article 2 del RDLlei 
3/2004, en còmput anual. 
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B) Els terrenys destinats a explotacions agràries sempre que el subjecte 
passiu del tribut desenvolupi l’activitat degudament regularitzada al 
seu nom. 

 
9.-  Sense perjudici de les altres minoracions previstes legalment, els béns 
immobles en que resulti una diferència positiva entre la quota íntegra de 
l’exercici i la quota líquida de l’exercici anterior incrementada pel coeficient 
màxim d’increment que per a cada un dels trams de valor cadastral es 
determina tot seguit, gaudiran d’una bonificació percentual expressada amb 
dos decimals equivalent a aquesta diferència. 

 

Trams Valor Cadastral Increment màxim 
Valor cadastral < 200.000,00 € 1,5% 
Valor cadastral 200.000,00 – 300.000,00 € 2,0% 
Valor cadastral > 300.000,00 € 3,0% 

 

Aquesta subvenció serà compatible amb la resta de bonificacions que 
beneficien els mateixos immobles, però en el cas que una altra bonificació 
conclogui en el període anterior, la quota sobre la que s’aplicarà, si s’escau, el 
coeficient màxim d’increment serà la quota íntegra de l’exercici anterior. 
 
Quan en algun dels períodes impositius en els que s’apliqui aquesta subvenció 
tingui efectivitat un canvi en el valor cadastral dels immobles, resultant 
d’alteracions susceptibles d’inscripció cadastral, de canvi de classe d’immoble o 
d’un procediment simplificat de valoració col·lectiva, per al càlcul de la 
subvenció es seguiran les passes següents: 

a) Es calcularà la quota teòrica de l’exercici 2006 (primer any d’aplicació 
dels valors cadastrals resultants de la ponència de valors de 2005) 
mitjançant l’aplicació del tipus impositiu d’aquest any a la base liquidable 
del 2006. 

b) Es calcularan les quotes teòriques des de l’exercici 2007 fins a l’any 
anterior en que sigui d’aplicació el nou valor cadastral derivat de 
l’alteració cadastral mitjançant l’aplicació del tipus impositiu de cada 
exercici a la base liquidable que pertoqui en cada any, aplicant els 
topalls especificats en les diferents ordenances anuals. 

c) La quota teòrica de l’any anterior en que sigui d’aplicació el nou valor 
cadastral derivat de l’alteració cadastral, calculada segons l’exposat en 
els apartats anteriors, serà la quota líquida de l’exercici anterior sobre la 
que s’aplicarà el topall aplicable a la quota corresponent al primer 
exercici en que sigui d’aplicació el nou valor cadastral derivat de 
l’alteració cadastral. 

 
10.-  Gaudiran d’una bonificació del 40% de la quota de l’impost els subjectes 
passius que compleixin les següents condicions: 
 

o Que els ingressos bruts de la unitat familiar no superin els imports 
anuals següents: 

Membres Unitat familiar Ingressos Unitat familiar 
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1-2 11.000,00 
3-4 15.000,00 
5 18.000,00 
6 21.000,00 

7 o més 24.000,00 
o El subjecte passiu i els altres membres de la unitat familiar no 

hauran de posseir cap altre immoble excepte l’habitatge habitual 
objecte de la bonificació que inclou una plaça d’aparcament. 

o Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats 
a Vilanova i la Geltrú. 

o Que sigui l’habitatge habitual de la família. 
 
11.- D’acord amb l’establer a l’article 74.2.bis del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals gaudiran de bonificació del 95% de la quota els immobles 
destinats a ensenyaments universitaris dels que sigui subjecte passiu la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
12.- Gaudiran d’una subvenció equivalent al 35% de la quota de l’impost a 
l’exercici 2015 els terrenys que tinguin destinada més del 85% de la superfície 
a explotacions agràries “agroecològiques”, sempre que es justifiqui: 

-  Que la explotació està degudament regularitzada.  
- Certificat expedit per un enginyer Agrònom acreditatiu de que la 

superfície destinada a l’explotació és superior al 85% de la superfície 
de la finca. 

- Certificació d’inscripció al registre del Consell Català de la producció 
agrària ecològica (CCPAE) i/o certificació de productor ecològic. 

- Si el titular de l’explotació no és el subjecte passiu de l’impost 
contracte de lloguer o parceria. 

 
13.- Els subjectes passius que cedeixen el seu habitatge en les condicions 
fixades per la normativa aplicable, a la borsa de lloguer social local o comarcal 
gaudiran d’una subvenció de la quota del 50% pel temps en que es mantingui 
la cessió. 
 
 
Article 5è. Base imposable i liquidable 

 
1.- La base imposable està constituïda pel valor cadastral del béns immobles 
urbans i rústics, fixat per la Gerència Territorial del Cadastre, prenent com a 
referència el valor de mercat. 
 
2.- La base liquidable serà la que resulti d’aplicar a la base imposable les 
reduccions establertes a la Llei 53/1997, de 27 de novembre.  
 
 
Article 6è. Tipus de gravamen i quota 
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1.- Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi són: 
 

Béns immobles de naturalesa rústica:     0,30% 
Bens immobles de naturalesa urbana:     0,85% 
Bens immobles de característiques especials:   1,30% 

2.- La quota íntegra de l'impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el 
tipus de gravamen. 
 
3.- La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de les 
bonificacions previstes legalment. 
 
 
Article 7è.  Recàrrec 
 
S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per a aquells immobles d’ús 
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i que compleixin 
les condicions que s’establiran reglamentàriament per desenvolupament d’allò 
que disposa l’article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 8è.   Període impositiu i meritació de l'impost 
 
1.- El període impositiu és l’any natural. 
 
2.- L'impost s’acredita el primer dia de l’any. 
 
3.- El recàrrec establert a l’article anterior es meritarà el dia 31 de desembre. 
 
4.- Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions 
de titularitat, tenen efectivitat  a partir de l’any següent a aquell en què es 
produeixen. 
 
 
Article 9è.   Normes de gestió de l'impost  
 
1.- La gestió tributària municipal de l'impost es realitza a partir del padró que 
elabori, anualment, la Gerència Provincial del Cadastre. 
 
2.- La liquidació, recaptació i la revisió d’actes correspon a l’Ajuntament, i 
compren: 

a) La pràctica de liquidacions i dels rebuts integrants del padró anual 
de l’impost. 

b) La concessió i denegació d’exempcions, bonificacions i altres 
beneficis fiscals o subvencions previstes a les lleis  o a les 
Ordenances municipals. 

c) La recaptació, ja sigui en període voluntari o de constrenyiment, 
dels deutes liquidats. 
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d) La resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
e) La resolució de recursos i reclamacions formulats contra actes 

dictats per l’Ajuntament. 
Per l’exercici d’aquestes actuacions es seguiran les previsions contingudes a 
l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
3.- El recàrrec previst a l’article 7 de la present Ordenança serà liquidat per 
l’Ajuntament un cop constatada la desocupació de l’immoble, juntament amb 
l’acte administratiu pel qual aquesta es declari. 
 
 
 
 
 
Article 10è.   Gestió per delegació 
 
L’exercici de les funcions de gestió cadastral s’ajustaran al Conveni de 
col·laboració en matèria de gestió cadastral subscrit  amb la Secretaria d’Estat 
d’Hisenda, Direcció General del Cadastre, el 27 de març de 1998, publicat al 
BOE de 28 de maig de 1998. Aquesta delegació no inclou la valoració 
d’immobles que continua com a competència exclusiva de la Gerència 
Territorial del Cadastre. 
 
 
Article 11è.   Vigència i data d’aprovació 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El  seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
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Ordenança fiscal núm. 3 
 

Impost Sobre Activitats Econòmiques 
 
 

Títol   I 
Fet Imposable 

 
Article 1r. 
 
1.- Constitueix el fet imposable d’aquest impost el mer exercici, en territori 
municipal, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o 
no en local determinat i estiguin o no especificades a les tarifes de l'impost. 
 
2.- Es consideraran,  als efectes d’aquest impost, activitats empresarials les 
ramaderes, quan tinguin caràcter independent, mineres, industrials, comercials 
i de serveis. No tenen, per tant, tal consideració les activitats agrícoles, les 
ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i no constitueixen el fet 
imposable per l'impost cap d’aquestes. 
  
A l’efecte del previst en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de ramaderia 
independent el conjunt de caps de bestiar que es trobin compresos en 
qualsevol dels casos següents: 

a) Que pastin o s’alimentin fonamentalment en terrenys que no estiguin 
explotats agrícolament o forestalment per l’amo del bestiar. 

b) L'estabulat fora de les finques rústiques. 
c) El transhumant. 
d) Aquell bestiar que s’alimenti fonamentalment amb pinsos produïts a 

la finca on s’ha criat. 
 
 
Article 2n.  
 
1.- Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, 
professional o artístic, quan suposi l’ordenació per compte propi de mitjans de 
producció i de recursos humans o de qualsevol d’ambdós, amb la finalitat 
d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. 
 
2.- El contingut de les activitats gravades es defineix a les tarifes de l'impost. 
 
3.- L’exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admès en 
dret i, en concret, pels previstos a l’article 3 del Codi de Comerç. 
 
 
Article 3r.  
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No constitueixen el fet imposable en aquest impost l’exercici de les activitats 
següents: 

1. L’alienació de béns integrats a l’actiu fix de les empreses que haguessin 
figurat, degudament inventariats, com immobilitzat amb més de dos anys 
d’antelació a la data de la transmissió, i la venda de béns d’ús particular i 
privat del venedor sempre que els hagués utilitzat durant igual període de 
temps. 

2. La venda dels productes que es reben en pagament de treballs personals 
o serveis professionals. 

3. L’exposició d’articles amb la finalitat exclusiva de decoració o adornament 
de l’establiment. Pel contrari, es trobarà subjecte a l'Impost l’exposició 
d’articles de regal als clients. 

4. Quan es tracti de venda al detall, la realització  d’un sol acte o operació 
aïllats. 

 
 

Títol II 
Exempcions I Bonificacions 

 
Article 4t.. Exempcions I Bonificacions 
 
1.- Es troben exemptes de l’impost els subjectes passius recollits a l’article 82.1 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i altres normes concordants. 
 
Respecte a l’exempció recollida a l’apartat b) del precepte esmentat, s’ha 
d’indicar que no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una 
activitat en els supòsits següents: 
 

1r. Quan l’activitat s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra 
titularitat. A aquests efectes, s’entendrà que les activitats 
econòmiques s’han desenvolupat anteriorment sota una altra 
titularitat en els casos següents: 
a) En les operacions de fusió, escissió o aportació de branques 

d’activitat.  
b) En les transformacions de societats. 
c) Quan es produeixi un canvi de la personalitat jurídico-tributària del 

titular d’una activitat, si l’anterior manté una posició de control 
sobre la nova entitat o sobre el patrimoni afecte a l’activitat. 
S’entendrà que existeix aquest control si l’anterior titular participa 
de la nova entitat com a propietari o titular d’accions o 
participacions que representin mes d’un 30 per cent del capital. 

d) Quan els membres d’una entitat de l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que vagi a 
continuar l’exercici d’una activitat preexistent siguin, 
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majoritàriament, els mateixos que formaven part de l’entitat que 
venia exercint aquesta activitat, o entre aquests i aquells existeixin 
vincles familiars per línia directa o col·lateral fins a segon grau. 

e) Quan es produeixi la successió en la titularitat de l’explotació per 
part de familiars vinculats a l’anterior titular per línia directa o 
col·lateral fins al segon grau de parentiu inclusiu. 

 
2n. Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin 

realitzant activitats empresarials subjectes al mateix, en els casos 
següents: 
a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de 

l’impost. 
b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat 

que es venia exercint. 
c) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de 

l’activitat que ja es venia realitzant. 
d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la 

realització de l’activitat per la qual es venia tributant. 
 
2.- Es troben exemptes de l’impost les entitats sense finalitats lucratives que 
estableix la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, per les seves 
explotacions econòmiques exemptes de l’impost sobre societats. 
 
3.- Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota i, en el seu cas, dels 
recàrrecs legals, d’acord amb l’establert a la Llei 20/1990 de 19 de desembre 
sobre règim fiscal de les cooperatives: 

a) Les cooperatives protegides i les especialment protegides. 
b) Les cooperatives de segon grau. 
c) Les societats agràries de transformació inscrites al registre general 

d’aquestes entitats del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació o, 
en el seu cas, de les comunitats autònomes. 

 
4.- Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota i, en el seu cas, dels 
recàrrecs legals, durant un període de dos anys següents a la finalització del 
segon període d’exempció per inici d’activitat previst a l’article 82.1.b) del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
5.- Els subjectes passius que a l’exercici immediatament anterior hagin realitzat 
una inversió superior a 500.000,00 € en noves activitats industrials, comercials 
o turístiques que, a més a més, hagi generat increment de plantilla amb 
treballadors amb contracte indefinit gaudiran d’una bonificació de la quota i, en 
el seu cas, dels recàrrecs legals, calculada en els percentatges següents: 

a) Centres de treball amb 5 o menys treballadors: 
- Increment 1 treballador:    10% 
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- Increment 2 treballadors:    15% 
- Increment 3 o més treballadors:   25% 
 

b) Centres de treball amb més de 5 treballadors: 
- Increment fins a un 10% treballadors:  10% 
- Increment entre 10% i 25% treballadors: 15% 
- Increment entre 25% i 50% treballadors: 30% 
- Increment més 50% treballadors:  50% 

 
Si el subjecte passiu disposa de diferents activitats o locals d’activitat al 
nostre municipi, la bonificació només s’aplicarà a la quota dels locals on 
es compleixen les condicions indicades. 
 
La sol·licitud d’aquest benefici fiscal s’haurà de tramitar dintre del 
primer trimestre de l’exercici aportant la documentació justificativa 
següent: 

- Nombre i situació dels contractes indefinits a 1 de gener de l’any 
anterior al de la sol·licitud. 

- Contractes indefinits formalitzats al llarg de l’any anterior al de la 
sol·licitud. 

- Declaració del sol·licitant comprometent-se a mantenir el 
nombre de contractes indefinits al llarg de l’any de la sol·licitud i 
l’any posterior. L’incompliment d’aquest compromís comportarà 
la pèrdua del benefici fiscal i la liquidació de les quantitats 
bonificades.  

 
La concessió de la bonificació concreta no requerirà un nou acord del 
Ple de l’Ajuntament, segons preveu l’article 88.2.e) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i es realitzarà per resolució 
d’alcaldia per delegació sempre que resulti acreditat l’increment de 
contractes indefinits, ja que en aquest cas concorre la circumstància 
d’activitats d’especial interès per foment de l’ocupació. 
 
 

Article 5è.  Subvencions 
 

1.- L’Ajuntament atorgarà una subvenció a tots aquells subjectes passius que 
utilitzin energia solar o altres energies renovables. Aquesta subvenció serà 
equivalent als percentatges següents de la quota de l’impost: 

a)  50 per cent els cinc primers anys 
b)  25 per cent fins al 10 anys 

 
2.- Les condicions i requisits per a la concessió d’aquestes subvencions 
s’establiran per la Comissió de Govern, a proposta dels serveis tècnics 
municipals. 
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3.- No podran accedir a les subvencions les activitats fora d’ordenació urbana o 
situades en zones no legalitzades i les desenvolupades sense llicència 
municipal. 

 
 

Títol III 
Subjectes Passius 

 
Article 6è. 
 
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, sempre que es realitzin en el terme  municipal qualssevol de 
les activitats que originen el fet imposable. 
 
 

Títol IV 
Quota Tributaria 

 
Article 7è. 
 
La quota tributària serà el resultat d’aplicar les tarifes de l'impost, d’acord amb 
els preceptes continguts al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i altres 
disposicions que la complementin i desenvolupin, a més a més dels coeficients 
establerts als articles 8 i 9 de la present Ordenança. 
 
 
Article 8è. 
 
La quota resultant de les tarifes i de la instrucció per a la seva aplicació, 
s’incrementarà amb el coeficient de ponderació establert a l’article 86 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 9è. 
 
1.- A la quota resultant segons l’article anterior se li aplicarà un dels coeficients 
següents, en atenció al carrer en què es trobi situat l’establiment on es realitza 
l’activitat: 

 
a) Carrers de primera categoria  3,31  
b) Carrers de segona categoria  3,13 
c) Carrers de tercera categoria   2,65 
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d) Carrers de quarta categoria  2,33 
 
2.- La classificació per categories de carrers que figura en aquest article, va ser 
aprovada per aquesta corporació en Ple en la sessió del dia 3 de novembre de 
1997. 
 
3.- Per a l’aplicació dels índexs de situació es tindran en compte les normes 
següents: 
 

a) Amb caràcter general, s’aplicarà l’índex que correspongui al tram de 
carrer que correspon a la parcel·la cadastral on es troba localitzat el 
local. 

b) Si la parcel·la té dues o més façanes a carrers o trams de carrer, 
s’aplicarà l’índex que correspongui al tram pel qual té accés al local. 

c) Si el local té més d’un accés a tram de carrer, s’aplicarà l’índex que 
correspongui al de l’accés principal i, de no ser possible la seva 
determinació, el del tram de carrer amb l’índex més elevat. 

d) En els casos de locals situats en parcel·les interiors d’illa, sense 
façana a la via pública, també s’aplicarà l’índex que correspongui al 
tram de carrer pel que té accés el local. 

 
 

Títol V 
Període Impositiu I meritació 

 
Article 10è.  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracti de 
declaració d’alta, cas que comprendrà des de la data de l'inici de l’activitat fins a 
l’acabament de l’any natural. 
  
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran 
irreduïbles, llevat els casos de declaració d’alta en què el dia d’inici de l’activitat 
no coincideix amb l’any natural, supòsit en el qual es calcularan 
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per a la 
finalització de l’any, inclòs el de començament de l’exercici de l’activitat. 
3. Quan es tracti d’espectacles, si les quotes es troben establertes per 
actuacions aïllades, la meritació es produeix per la realització de cadascuna 
d’aquestes, i s’hauran de presentar les corresponents declaracions d’acord 
amb el què s’estableixi reglamentàriament. 
 
 

Títol VI 
Normes de Gestió 

 
Article 11è. 
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1.- La gestió de l'impost es realitza a partir de la matrícula i de les altes 
trimestrals que elabori, anualment, l'Administració Tributària de l'Estat. 
 
2.- La liquidació, recaptació i la revisió d’actes correspon a l’Ajuntament, i 
compren: 

a) La pràctica de liquidacions i dels rebuts integrants del padró anual de 
l’impost. 

b) La concessió i denegació d’exempcions, bonificacions i altres 
beneficis fiscals o subvencions previstes a les lleis  o a les 
Ordenances municipals. 

c) La recaptació, ja sigui en període voluntari o de constrenyiment, dels 
deutes liquidats. 

d) La resolució d’expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
e) La resolució de recursos i reclamacions formulats contra actes dictats 

per l’Ajuntament. 
 

Per l’exercici d’aquestes actuacions es seguiran les previsions contingudes a 
l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 
 

Títol VII 
Inspecció 

 
Article 12è. 
 
1.- D’acord amb els articles 17 del Reial decret 1172/91 de 26 de juliol i 1 de 
l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 10 de juny de 1992, aquest 
Ajuntament exerceix les funcions d’inspecció de l'impost en virtut de la 
delegació conferida pel Ministeri d'Economia i Hisenda, de 13 de juliol de 1992. 
 
2.- Aquesta delegació comprèn les funcions de comprovació i investigació 
relatives a l'impost, realització de les liquidacions tributàries que escaiguin, i 
notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als 
censos, sempre referides a quotes municipals. 
 
3.- La inspecció d’aquest impost i la qualificació d’infraccions tributàries i 
sancions, s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, 
inspecció i recaptació. 
 
 
Disposició Final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004.  
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El  seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
 



 
 
Impost sobre Vehicles de tracció mecànica - OF Nº 4 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

Ordenança fiscal núm. 4 
 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 

 
Capítol   I 

 
Naturalesa i fet imposable 

  
Article 1r. 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix en el seu article 59.1 
amb caràcter obligatori, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, que es 
regularà pels preceptes continguts en aquesta Ordenança. 
  
  
Article 2n. 
 
Aquest impost absorbeix totes les taxes o qualsevol altra exacció sobre la 
circulació i el rodatge dels vehicles que en són objecte, amb excepció dels que 
s’assenyalin per estacionament en vies públiques municipals o aparcament 
vigilat. 
  
  
Article 3r. 
 
1.- Són objecte de l'impost, els vehicles de tracció mecànica aptes per a circular 
per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria, amb 
excepció dels que s’indiquen en l’article 4. 
 
2.- Es considera vehicle apte per a la circulació, el que hagi estat matriculat en 
els registres públics corresponents, i mentre no hagi causat baixa. A l’efecte 
d’aquest impost també es consideraran aptes els vehicles que tinguin permisos 
temporals i amb matrícula turística. 
 
3.- No estan subjectes a l’impost: 

a) Els vehicles que, donats de baixa en els registres corresponents per 
antiguitat del seu model, poden ser autoritzats a circular 
excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o curses 
limitades als d’aquesta naturalesa. 

b) Els remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció 
mecànica, sempre que la seva càrrega útil no sigui superior a 750 
quilograms.  
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Capítol II 
 

Beneficis fiscals 
 
Article 4t. 

 
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 del seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic. 

d)  Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència 
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.  

e)  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.  

f)  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 permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i 
els pensionistes 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.  

 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.  

 No obstant, no caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, 
o altres documents acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan 
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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. 

 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. 

 La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà 
infracció greu, de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei 
general tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador 
de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic.  

 Les exempcions previstes en aquesta lletra no seran aplicables als 
subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle 
simultàniament.  

g)  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.  

h)  Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla 
d’Inspecció Agrícola.  

i)  Els vehicles històrics i els de més de 25 anys d’antiguitat, comptats a 
partir de la data de la seva fabricació o, si aquesta no es coneix, a partir 
de la seva matriculació o, en el seu defecte, des de la data en què es 
va deixar de fabricar el model, sempre que el subjecte passiu de 
l’impost sigui soci d’una entitat o associació sense finalitat de lucre, 
degudament inscrita a la Direcció General d’Esports, dedicada al 
col·leccionisme de vehicles històrics. 

 
2.- Per a poder gaudir de l’exempció a què es refereix la lletra f) de l’apartat 1 
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les 
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop 
declarada l’exempció per l'Ajuntament, s’expedirà un document acreditatiu de la 
mateixa. 
 
Per  gaudir de l’exempció prevista a la lletra i) del número 1 del present article, 
l’interessat l’haurà de demanar amb anterioritat a la meritació anual de l’impost, 
acompanyant certificat o document acreditatiu de l’entitat o associació a què 
pertanyi on consti la condició de soci o associat i l’antiguitat del vehicle. 
  
La baixa del subjecte passiu de l’entitat o associació a què es refereix la lletra i) 
del número 1 del present article suposarà la pèrdua automàtica del dret a 
l’exempció a partir de l’exercici següent a la data de la baixa. 
 
3.- Gaudiran d’una bonificació del 75 per cent de la quota fixada a les tarifes del 
present impost i d’una subvenció equivalent al 25 per cent de la quota restant, 
els titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que 
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utilitzin combustibles alternatius com gas natural comprimit, biogàs metà, 
metanol o hidrogen.  
Per gaudir d’aquest benefici els interessats hauran de presentar la sol·licitud 
acompanyada del permís de circulació, fitxa tècnica i/o certificat del fabricant 
del vehicle on figurin les condicions especificades. 
 
4.- Gaudiran d’una subvenció equivalent al 50 per cent de la quota els 
subjectes passius següents: 

a)  Aturats de llarga durada (més d’un any d’antiguitat) amb ingressos 
familiars inferiors a 2 vegades IPREM. Només és concedirà una 
subvenció per subjecte passiu. 

b)  Petites empreses de fins a 3 treballadors, pels vehicles afectes al 100% 
a l’activitat econòmica, que al llarg dels tres trimestres naturals 
anteriors a la meritació de l’impost hagin presentat pèrdues.  

 
 

Capítol III 
 

Meritació i període impositiu. 
 
Article 5è. 
 
1.- El període impositiu és l’any natural, llevat el cas de primera adquisició del 
vehicle, que començarà el dia en què es produeixi aquesta adquisició. 
 
2.- L'impost es meritarà el primer dia del període impositiu.  
 
3.- En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir 
es prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als 
trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es produeix 
l’adquisició.  
 
4.- En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori 
del vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al 
subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any 
transcorreguts des de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es 
produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs. No obstant això, en els 
supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior 
desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la 
baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament. 
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de la 
imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la 
baixa, la de la recepció per part de l’ajuntament.  
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5.- Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la 
quota, el subjecte passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig 
previst en el punt 4, li correspon percebre.  
 
6.- En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que 
es dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es 
produeix abans que finalitzi l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el 
padró amb efectes a l’exercici següent.  
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda 
no cal que l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.  
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent 
satisfer la quota de l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest article 
.  

  
 
 
 

Capítol  IV 
 

Subjectes passius 
  
Article 6è. 
 
1.- Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i 
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís 
de circulació.  
 
2.- Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà 
de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost 
posterior a l’alta en el registre de contribuents.  
 
3.- Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
4.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de 
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària. 
 
5.- Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les 
persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes 
previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 
 

Capítol  V 
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Tarifes 

 
Article 7è.  

 
1.- L'impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes resultant 
d’aplicar a les tarifes previstes a l’article 96 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, els coeficients indicats per a cada tram de cada classe de 
vehicles: 
 
Quadre de tarifes. 
 

Potència i classe de vehicles Coeficient Euros 
a) Turismes   

 de menys de 8 cavalls fiscals................................... 2,000 25,24 
 de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals................................ 2,000 68,16 

   de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals.......................…… 2,000 143,88 
   de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals...........……............ 2,000 179,22 
   de 20 o mes cavalls fiscals…………………………… 2,000 224,00 
   
b) Autobusos   
   de menys de 21 places............................................. 2,000 166,60 
   de 21 a 50 places .................................................... 2,000 237,28 
   de més de 50 places................................................ 2,000 296,60 
   
c) Camions   
   de menys de 1.000 quilograms de càrrega útil........ 2,000 84,56 
   de 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil............. 2,000 166,60 
   de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil..........… 2,000 237,28 
   de mes de 9.999 quilograms de càrrega útil............ 2,000 296,60 
   
d) Tractors   
   de menys de 16 cavalls fiscals................................ 2,000 35,34 
   de 16 a 25 cavalls fiscals.......................................… 2,000 55,54 
   de més de 25 cavalls fiscals................................... 2,000 166,60 
   
e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de 

tracció mecànica 
  

de mes de 750 i menys de 1.000 quilograms de 
càrrega útil..…………………………………………… 

 
2,000 35,34 

de 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil............ 2,000 55,54 
de més de 2.999 quilograms de càrrega útil........…. 2,000 166,60 

   
f) D’altres vehicles   
   Ciclomotors................................................................  2,000 8,84 
   Motocicletes fins a 125 cc.........................................  2,000 8,84 
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   Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc............ 2,000 15,14 
   Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc............ 2,000 30,30 
   Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc......... 2,000 60,58 
   Motocicletes de més de 1.000 cc.............................. 2,000 121,16 

 
 
2.- El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació 
de les tarifes són les que s’assenyalen amb caràcter general per part de 
l'Administració de l'Estat. En el seu defecte es tindrà en compte allò que 
disposa el Codi de la Circulació pel que fa als diferents tipus de vehicles, i 
caldrà tenir present, a més, les regles següents: 
 

a) S’entendrà per furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de turisme al 
transport mixt de persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i 
de vidres, l’alteració de les mides i de  la disposició de les portes i altres 
alteracions que no modifiquin essencialment el model del qual deriva. Les 
furgonetes tributaran com a turismes, d’acord a la seva potència fiscal,  
tret dels casos següents: 

 1. Si el vehicle està habilitat per al transport de més de 9 persones, 
tributarà com a autobús. 

 2. Si el vehicle està autoritzat per al transport de més de 525 quilos de 
càrrega útil, tributarà com a camió. 

b) Per a l’aplicació d’aquest impost, els motocarros tindran la consideració 
de motocicletes i, per tant, tributaran segons la  capacitat de la seva 
cilindrada. 

c)  Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per 
separat per la potència tractora i per la dels remolcs i semiremolcs que 
arrossegui. 

d) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semiremolcs que, d’acord amb la seva 
capacitat, no estiguin obligats a matriculació, es consideraran aptes per a 
la circulació des del moment que  se n’hagi expedit la certificació 
corresponent, per part de la  Delegació d’indústria o, en tot cas, quan 
estiguin realment en circulació. 

e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques 
sense ésser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció 
mecànica, tributaran per les tarifes corresponents als tractors. 

 
 

Capítol VI 
 

Gestió 
 

 Article 8è. 
 
La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats 
en via de gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en 
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el permís de circulació del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l’esmentat 
permís, s’entendrà que la competència de gestió, inspecció i recaptació de 
l’impost correspon a l’Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que consti en el 
Registre de vehicles. 
 
 
Article 9è. 
 
1.- En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin 
de manera que s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els 
subjectes passius presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el 
termini de trenta dies, que es comptarà des de la data de l’adquisició o reforma, 
una declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament. 
Aquest contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la 
liquidació normal o complementària que s’escaigui i la seva realització. 
Acompanyaran a la documentació acreditativa de la compra o modificació, el 
certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional 
d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte passiu. 
 
2.- Els subjectes passius presentaran una declaració ajustada al model aprovat 
per l'Ajuntament, en qualsevol dels supòsits de baixa definitiva i transferència, 
de canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle o de 
reforma d’aquest, que afecti la seva classificació als efectes d’aquest impost. 
 
3.- Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota 
de l’impost resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.  
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora 
verificarà que el pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància 
de la verificació a l’imprès de l’autoliquidació.  
 
4.- En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular 
registral haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període 
impositiu de l’any anterior a aquell en què es realitza el tràmit excepte quan 
aquest pagament ja consti a la Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes de 
l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament, abans del dia 1 de gener de cada 
exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l’exercici en curs. 

 
 

Article 10è. 
 
1.- En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el 
pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de 
cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d’edictes publicats al 
Butlletí Oficial de la Província. El període de cobrament voluntari no serà, en 
cap cas, inferior a dos mesos. 
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2.- En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes 
corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.  
 
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic 
de Trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, 
baixes, transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar 
també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui 
disposar l’Ajuntament. 
 
 
Article 11è. Gestió per delegació 
 
1.- Atès que la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
Acord de delegació del Ple de l’Ajuntament de 6 d’abril de 2009 i Acord 
d’acceptació de la delegació del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’abril 
de 2009, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada.  
 
2.- La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme 
de Gestió Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de 
la quota resultant de l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans 
telemàtics, en aquests cas, des de la web de l’ORGT, l’interessat podrà 
imprimir el justificant de pagament amb les dades de l’autoliquidació. 
 
3.- L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en 
particular, si són procedents els beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als 
models de sol·licitud de beneficis fiscals es preveurà que l’interessat pugui 
autoritzar l’Administració gestora del tribut per consultar telemàticament les 
bases de dades procedents, en ordre a confirmar els requisits per al gaudiment 
de les exempcions o bonificacions sol·licitades. 
 
Cas de no constar aquest consentiment perquè l’ORGT faci la consulta de 
l’existència dels requisits declarats, o si l’esmentada consulta no fos possible, 
l’interessat haurà d’aportar per mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest 
organisme, en el termini de 10 dies comptats a partir de la data de la 
matriculació efectiva del vehicle, la documentació que justifiqui el benefici fiscal, 
per tal que, si escau, s’expedeixi un document que acrediti la seva concessió. 
 
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, 
l'ORGT efectuarà en via de gestió tributaria les verificacions i comprovacions 
corresponents i practicarà les liquidacions que se'n puguin derivar.  
 
4.- Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no 
és correcta, es procedirà de la següent manera: 

a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT 
practicarà una liquidació complementària. 
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b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà 
al subjecte passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut. 

 
5.- Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta 
ordenança, l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per 
mitjans telemàtics i abans del dia 1 de gener de cada exercici, els rebuts 
impagats de l’any en curs. 
 
6.- L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre 
modificacions de padró li comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del 
padró.  
 
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals la titularitat dels quals correspon als municipis de la 
província de Barcelona que hagin delegat les seves facultats en la Diputació.  
 
7.- No obstant l’anterior, encara que la gestió ha estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la facultat de 
realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la 
competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de 
recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions 
respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques 
o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
 
Article 12.- Col·laboració social  
 
1.- Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de 
l’ajuntament, a l’empara del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària.  
 
2.-  Aquesta col·laboració podrà referir-se a:  

a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, 
transferència del vehicle i canvi de domicili del titular.  

b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i 
altres documents tributaris.  

 
3.-  Per a l’efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats 
anteriors, caldrà subscriure el corresponent conveni.  
 
 
Disposició final 
 



 
 
Impost sobre Vehicles de tracció mecànica - OF Nº 4 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004.  
El  seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
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Ordenança fiscal núm. 5 
 

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
  
  
 
 Article 1r.   Disposició General 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i 100 a 104 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix l’Impost sobre 
Construccions, instal·lacions i obres, que es regirà per aquesta Ordenança 
fiscal. Aquest impost és independent d’altres tributs que es puguin acreditar, 
especialment la taxa per a llicencies urbanístiques. 
 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
1.- Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme 
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom 
exigeixi l’obtenció de la llicència d’obra urbanística corresponent o autorització 
amb règim de comunicació prèvia, s’hagi obtingut o no aquesta llicència o 
autorització, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi. 
 
2.- Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior 
podran consistir en: 

A) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota mena de nova 
planta. 

B) Obres de demolició / enderrocs. 
C) Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquen la seva disposició 

interior com les que modifiquen el seu aspecte exterior. 
D) Alineacions i rasants. 
E) Altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència 

urbanística o autorització amb règim de comunicació prèvia. 
 
 
Article  3r.   Subjectes passius 
 
1.- Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones 
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, els propietaris dels immobles 
sobre els quals es realitzin les construccions, instal·lacions o obres sempre que 
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siguin propietaris de les obres. En els altres casos, es considerarà contribuent 
el qui tingui la condició de propietari de l’obra. 
 
2.- Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui 
sol·licitin les llicències corresponents o realitzin les construccions, les 
instal·lacions o les obres, si no eren els mateixos contribuents. 
 
 
Article  4r.   Beneficis fiscals 
 
1.- Gaudeix d’exempció la realització de qualsevol construcció, instal·lació i 
obra de la qual siguin propietaris l'Estat, les comunitats autònomes o les 
entitats locals, que restant subjectes a aquest, vagin a ser directament 
destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, 
sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, inclòs el supòsit que 
la seva gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta 
d’obres d’inversió nova com d’obres de conservació. 
 
2.- Gaudiran d’una bonificació fins al 95 per cent de la quota, previ la sol·licitud 
de l’interessat,  les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades 
pel Ple de l’Ajuntament com d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstancies socials, culturals, històric-artìstiques o de foment de l’ocupació. 
El percentatge concret de bonificació es fixarà al mateix acord del Ple en funció 
de les anteriors circumstancies.  
 
3.- Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent de la quota, previ la sol·licitud de 
l’interessat, la realització de les obres següents: 

a)  Les obres derivades del resultat de la inspecció tècnica dels edificis de 
conformitat amb el Decret 187/2010 de 23 de novembre, sobre la 
inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE). Per gaudir de la 
bonificació es necessari presentar l’informe tècnic. 

b)  La realització d’obres menors i les subjectes a comunicació d’obra per 
l’adequació per la instal·lació de noves activitats econòmiques, o 
reformes de les existents en els àmbits del Pla de millora Urbana del 
nucli antic, així com en el projecte integral del nucli antic.  

 
4.- Gaudiran d’una bonificació fins al 50 per cent de la quota de l’impost: 

A)  Les construccions, instal·lacions o obres en què s’incorporin sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a 
autoconsum, que compleixen les condicions següents: 
-  Que la incorporació no vingui imposada per les ordenances 

municipals o altra normativa sectorial aplicable. 
-  Que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors 

que disposin de la corresponent homologació de l'Administració 
competent. 
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- L’informe favorable emès per tècnic municipal acreditatiu del 
funcionament constant de les instal·lacions. 
En cap cas l’import de la bonificació superarà el cost de les 
instal·lacions dels sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar.  

B) Les construccions, instal·lacions o obres, ja siguin per obra nova o per 
rehabilitació, que obtinguin certificació energètica de categoria A o B. 

 
5.- L’Ajuntament atorgarà una subvenció fins al 50 per cent de la quota de 
l’impost: 

 
a) Als subjectes passius que sol·licitin llicències per obres que estiguin 

relacionades directament amb l’estalvi energètic i/o la utilització 
d’energies alternatives, atenent al tipus d’energia renovable, sempre que 
les mateixes no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra 
normativa sectorial aplicable. 
Les condicions i requisits per a la concessió d’aquesta subvenció 
s’establirà per la Comissió de Govern, a proposta dels serveis tècnics 
municipals i d’acord amb les normes d’avaluació elaborades per l’Institut 
Cerdà. 
En cap cas l’import de la subvenció superarà el cost de les instal·lacions. 

b) Als subjectes passius que sol·licitin llicències per obres de nova 
construcció d’edificacions destinades a habitatges de protecció oficial o 
destinades al lloguer social perquè s’incorporin a la borsa de lloguer 
social de l’oficina local o comarcal d’habitatge. 

 
6.- Gaudiran d’una subvenció equivalent a la totalitat de la quota de l’impost: 

a) Les obres de rehabilitació integral d’edificis en catàleg, d’acord amb el 
planejament vigent. No s’aplicarà la subvenció, encara que es tracti 
d’un edifici de catàleg, a les obres menors de rehabilitació que no 
afectin a la totalitat de l’immoble, ni en els casos en que la rehabilitació 
integral comporti l’increment del numero d’elements de l’edifici. 

b) Les obres de reforma per deficiències estructurals en l’edifici 
(aluminosi, Termites). No s’aplicarà la subvenció si les deficiències 
estructurals o el mal estat del immoble es deuen a manca de 
manteniment del mateix.  

c) Les obres derivades d’incendis, inundacions i altres desastres naturals, 
amb l’acord singular de la Junta de Govern Local. 

d) Els canvis de rètols motivats per compliment de la llei de política 
lingüística sempre que el nou rètol reuneixi idèntiques característiques 
que el substituït.  

e)  Les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis. 
f) Les obres que s’executin com a conseqüència d’afectacions de 

projectes d’urbanització o reparcel·lació.  
g) Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i 

habitatges amb més de 40 anys d’antiguitat, sempre que el pressupost 
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total d’execució de l’obra a realitzar sigui superior al 50 per cent del 
valor cadastral de l’immoble i no s’incrementi el número d’elements de 
l’edifici. El límit del pressupost no s’aplicarà a les obres que es realitzin 
en les àrees de la ciutat declarades expressament de rehabilitació 
d’habitatges, d’acord amb la Resolució de la D.G. d’Arquitectura i 
Habitatge de 14 de maig de 1992 o normativa posterior que la 
substitueixi. 

h) La realització d’obres majors que s’executin a l’àmbit d’actuació del 
PERI del nucli antic, sempre que no s’incrementi el nombre d’elements 
dels edificis.  

i)  Les obres que es realitzin amb la finalitat d’eliminar barreres 
arquitectòniques. 

j)  Les obres en edificis i habitatges i noves edificacions que siguin 
destinades a la creació de places d’allotjament turístic, sempre i quan 
estiguin integrades dins de les zones de qualificació urbanística 1, 2, 3 i 
4 que estiguin qualificades com a ús residencial. 

k) La realització d’obres menors i les subjectes únicament a comunicació 
d’obra, en el cas que estiguin dins dels programes d’ajut “arranjament 
habitatges gent gran” en conveni en la diputació de Barcelona i previ 
informe favorable emes pels serveis socials municipals, que tindran en 
compta el nivell de renda segons el barem de l’article 24.1 de 
l’Ordenança Fiscal General. 

 
No podran accedir a les subvencions les construccions, instal·lacions i obres 
fora d’ordenació urbana o situades en zones no legalitzades, i les realitzades 
sense llicència municipal. 

 
 
Article  5è.   Base imposable, quota i meritació  
 
1.- La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de 
la construcció, la instal·lació o l’obra. 
  
2.- La quota de l'impost serà el resultat d’aplicar la base imposable al tipus de 
gravamen. 
 
3.- El tipus de gravamen serà del 3,94 per cent. 
 
4.- L'impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o 
l’obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent. 
 
 
Article  6è.   Gestió  
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1.- El subjecte passiu podrà practicar l’autoliquidació de l’impost, amb el 
caràcter de liquidació provisional, en el moment de sol·licitar la concessió de la 
llicència. 

 
2.- Una vegada concedida la llicència o, en tot cas, en el moment d’iniciar la 
construcció, instal·lació o obra, el subjecte passiu practicarà autoliquidació 
provisional prenent com a base imposable la que resulti de l’aplicació dels 
valors inclosos a l’annex de la present Ordenança. 
  
No caldrà practicar aquesta autoliquidació, quan el subjecte passiu hagi 
realitzat l’autoliquidació provisional en el moment de sol·licitar la concessió de 
la llicència, tal com es preveu a l’apartat 1 d’aquest article, i l’import liquidat 
sigui igual o superior al  que resulti d’aplicar els mòduls que figuren a l’annex de 
la present Ordenança. Si l’import esmentat resulta inferior, es practicarà 
liquidació provisional complementària per  la diferència. 
 
3.- Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, les liquidacions 
provisionals ajustades als mòduls de l’Ordenança s’entendran definitives, llevat 
que s’hagin produït modificacions. En aquest últim supòsit, l’Ajuntament 
practicarà la liquidació definitiva en funció del cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació o obra realment executada, prenent com a base els 
mòduls de l’Ordenança, amb l’excepció de què per les característiques de 
l’obra es considerin notòriament insuficients. 
   
4.- Per a la comprovació del cost real i efectiu a què es refereix l’apartat 
anterior, el subjecte passiu està obligat a presentar, a requeriment de 
l’Administració local, la documentació justificativa en la què es reflecteixi aquest 
cost, com ara el pressupost definitiu, les certificacions d’obra, els contractes 
d’execució, la comptabilitat de l’obra, la declaració d’obra nova, i qualsevol altra 
documentació que pugui considerar-se adient per a la fixació del cost real. 
Quan no s’aporti aquesta documentació o sigui incompleta o no pugui deduir-se 
de la mateixa aquest cost, l’Ajuntament realitzarà la comprovació per qualsevol 
dels mitjans previstos a l’article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, i en última instància aplicant els valors inclosos a l’annex de 
la present Ordenança. 
 
 
Article 7è.   Inspecció i recaptació 
 
La inspecció d’aquest impost i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació. 
 
 
Disposició final 
 



 
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres - OF Nº 5 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004.  
El  seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
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ANNEX 
 

Tipus  construcció Euros/ M2 

A) EDIFICI  UNIFAMILIAR FINS A 175 M2:  

Entre mitgeres 587,00 
Aïllat 703,50 

B) EDIFICI  UNIFAMILIAR DE MES DE 175 M2:  
Entre mitgeres 660,00 
Aïllat 792,00 

C) EDIFICI  PLURIFAMILIAR:  
Entre mitgeres 512,50 
Aïllat 615,00 

D) LOCALS COMERCIALS EN PLANTA BAIXA 284,50 
E) NAUS:  

Entre mitgeres 257,00 
Aïllat 307,50 

F) GARATGES EN SOTERRANI (excepte unifamiliars)  
Entre mitgeres 483,00 
Aïllat 523,00 

G) GARATGES EN PLANTA BAIXA  
Entre mitgeres 366,50 
Aïllat 440,50 

H) REFORMA GENERAL:  
Que afecti estructura 293,50 
Que no afecti estructura 182,70 

I) REHABILITACIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 366,50 
J) ENDERROC 25,90 
K) LEGALITZACIONS: es calcularà segons pressupost de 

projecte.  
 

L) INSTAL·LACIÓ D’ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL 275.000,00 
per instal·lació 
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Ordenança fiscal núm. 6 
 

Impost sobre l'increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana 

  
 
Article 1r. Fet imposable 
 
1.- Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que 
experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesten a 
conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la 
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, 
sobre els béns esmentats. 
 
2.- El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en: 

a) Negoci jurídic "mortis causa". 
b) Declaració formal d'hereus "ab intestato". 
c) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït. 
d) Alienació en subhasta pública. 
e) Expropiació forçosa. 

 
3.- Té la consideració de terreny de naturalesa urbana: a) el classificat pel 
planejament urbanístic com a urbà;  b) el que, de conformitat amb la disposició 
addicional segona de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i 
Valoracions, tingui la consideració d’urbanitzable i c) el que reuneixi les 
característiques establertes a l’article 8 de la Llei esmentada. Tindran la 
mateixa consideració el sòl en què pugui exercir-se facultats urbanístiques 
equivalents a les anteriors segons la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Article 2n. Actes no subjectes 
 
1.- No estaran subjectes a aquest Impost: 

 
A) L'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la 

consideració de rústics a l’efecte de l'impost sobre béns immobles.  
 En conseqüència, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin 

els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a l’efecte de 
l’impost sobre béns immobles esmentat, amb independència que estiguin 
considerats o no com a urbans en el Cadastre o en el Padró de l’impost. 

 Així mateix estarà subjecte l’increment de valor que experimentin els 
terrenys dels béns immobles classificats com de característiques 
especials a l’efecte de l’impost sobre béns immobles. 
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B) Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, 
les adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament i les 
transmissions que es facin als cònjuges com a pagament dels seus 
havers comuns. 

C) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, 
separació o divorci matrimonial. 

D) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades 
d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial regulat en el 
capítol VIII del títol VII del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats a 
excepció de les previstes a l’article 94 quan no s’integrin en una branca 
d’activitat.  

E) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es facin com a 
conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una 
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin 
plenament a les normes previstes en la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de 
l’esport, i al Reial decret 1084/1991, de 5 de juliol, sobre les societats 
anònimes esportives. 

 
2.- En la posterior transmissió dels terrenys esmentats s’entendrà que el 
nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l'increment de valor no 
s’ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions 
relacionades en els números anteriors. 
 
 
Article 3r. Exempcions i Bonificacions 

 
1.- Estan exempts d’aquest impost: 
 

A) Els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de: 
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud. 
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat 

com a Conjunt Històric-Artístic, o hagin estat declarats 
individualment d’interès cultural, segons el que s’estableix la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, o en la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els 
seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al 
seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en els 
esmentats immobles i que aquestes han permès una utilització o 
aprofitament normal dels béns. 

c) Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament 
de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a 
la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre 
el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat 
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que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de 
préstecs o crèdits hipotecaris.  

  Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor 
que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de 
l’habitatge habitual del deutor hipotecari realitzades en procediment 
d’execució hipotecària notarial o judicial, per a la cancel·lació de 
deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets 
amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits 
hipotecaris. 

  No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant 
transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar 
disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la 
totalitat del deute hipotecari i evitar la transmissió de l’habitatge. 

  A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on 
hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda 
durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del 
moment de l’adquisició si dit termini fos inferior als dos anys. 

  Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que es disposa 
a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de 
les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels 
Impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el 
patrimoni. A aquests efectes, s’equipara el matrimoni amb la parella 
de fet legalment inscrita. 

  La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel 
transmetent davant l'Ajuntament. 

 
B) Els increments de valor quan la condició de subjecte passiu recaigui 

sobre les persones o entitats següents: 
a) L'Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu. 
b) La comunitat autònoma de Catalunya, la província de Barcelona, i 

els  organismes autònoms de caràcter administratiu de totes les 
entitats esmentades. 

c) El municipi de Vilanova i la Geltrú i les entitats locals que hi estan 
integrades o  que en formin part, a més dels seus organismes 
autònoms de caràcter administratiu. 

d) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  
mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a 
l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial decret 
1270/2003, de 10 d’octubre.  

  Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de 
comunicar a l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al 
Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració 
fiscal, abans de la finalització de l’any natural en què s’hagi produït el 
fet imposable d’aquest impost. 
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  No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o 
transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol 
lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el termini previst a 
l’apartat 2 de l’article 8 d’aquesta Ordenança, en el supòsit que la 
finalització d’aquest termini excedeixi de l’any natural previst al 
paràgraf anterior. 

  L'esmentada comunicació haurà d’anar acompanyada d’acreditació 
de la presentació de la declaració censal a la corresponent 
Administració tributària. 

e) Les Entitats gestores de la Seguretat Social, i les Mutualitats de 
Previsió Social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, 
d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades. 

f)  Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut 
l’exempció en tractats o convenis internacionals. 

g) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als 
terrenys afectats per aquestes. 

h) La Creu Roja Espanyola. 
 

2.- Les transmissions d’immobles a títol lucratiu per causa de mort gaudiran de 
bonificació del 95% si és a favor del cònjuge i del 75% si és a favor de familiars 
fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, sempre que es donin la totalitat 
de circumstàncies següents: 
- La finca transmesa sigui l’habitatge habitual del beneficiari de la 

transmissió, o hagi de ser l’habitatge habitual, sempre que l’hereu no 
posseeixi cap immoble al seu nom. 

- Que l’esmentada finca representi més del 80% del capital relicte. 
 
A més, per gaudir de la bonificació, no es podrà transmetre la finca per actes 
inter vius durant un termini de tres anys des de la data de la transmissió per 
causa de mort. 
 
 
Article 4t. Subjectes passius 

 
1.- És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent: 
 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de 
drets reals de gaudi limitats del domini a títol lucratiu, la persona 
física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que adquireixi el 
terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real 
de què es tracti. 

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de 
drets reals de gaudi limitats del domini a títol onerós, la persona 
física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
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58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que transmeti el 
terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 

 
2.- En els supòsits als quals es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la 
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o 
jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es 
constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui 
una persona física no resident a Espanya. 
 
 
Article 5è. Base imposable 

 
1.- La base imposable d’aquest impost està constituïda per l'increment real del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, manifestat en el moment de la  
meritació  i experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys. 
 
2.- Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l’apartat 
anterior, hom aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la  meritació  
el percentatge que correspongui en funció del nombre d’anys durant els quals 
s’hagués generat aquest increment. 
 
3.- El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el 
nombre d’anys expressat en l’apartat 2 d’aquest article pel percentatge anual 
corresponent, que serà: 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps 
comprès entre un i cinc anys, el 3,1%. 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins 
a deu anys, el 2,8%. 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins 
a quinze anys, el 2,7%. 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins 
a vint anys, el 2,7%. 

 
A l’efecte de determinar el període de temps en què es generi l'increment del 
valor, hom prendrà només els anys complets transcorreguts entre la data de 
l’anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió 
igualment anterior d’un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la 
producció del fet imposable d’aquest impost, sense tenir en consideració les 
fraccions d’any. 
   
El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas. 
 
4.- En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment de la 
meritació serà el que tingui fixat en aquell moment a l’efecte de l’impost sobre 
béns immobles. 
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Tanmateix, quan el valor esmentat sigui conseqüència d’una ponència de 
valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb 
posterioritat, l'impost es liquidarà provisionalment d’acord amb aquest. En 
aquests casos, s’aplicarà a la liquidació definitiva el valor dels terrenys obtingut 
d’acord als procediments de valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit a la 
data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb l’efectivitat dels 
nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients 
d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
En el cas que el terreny, encara que sigui urbà, o integrat en un bé de 
característiques especials, en el moment de la meritació de l’impost, no tingui 
fixat el valor cadastral en el moment esmentat, l’Ajuntament practicarà la 
liquidació quan el referit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al 
moment de la meritació. 
 
5.- En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, 
sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’aplicarà 
sobre la part del valor definit en l’article anterior que representi, quant a aquest, 
el valor dels drets esmentats, calculat segons les regles següents: 
 

A) En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor 
equivaldrà a un 2 per cent del valor cadastral de terreny per cada any 
de la seva durada, i no pot excedir del 70 per cent d’aquest valor 
cadastral. 

 
B) Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués 

menys de vint anys, serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral 
del terreny, i aquesta quantitat minorarà en un 1 per cent per cada any 
que passi d’aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per cent del valor 
cadastral esmentat. 

 
C) Si l'usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini 

indefinit o superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió 
de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu 
valor equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny 
usufructuat. 

 
D) Quan es transmeti un dret d’usdefruit que ja existeix, els percentatges 

expressats en les lletres A), B) i C) anteriors s’aplicaran sobre el valor 
cadastral del terreny en el temps d’aquesta transmissió. 

 
E) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la 

diferència entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, 
calculat segons les regles anteriors. 
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F) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que resulti d’aplicar al 75 per 
cent del valor cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin 
aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits 
temporals o vitalicis, segons els casos. 

 
G) En la constitució o la transmissió de qualssevol altres drets reals de 

gaudi limitatius del domini, diferents dels que estan enumerats en les 
lletres A, B), C), D) i F) d’aquest article i en el següent, es considerarà 
com el seu valor, als efectes d’aquest impost: 

a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual 
o major que el resultat de la capitalització a l'interès bàsic del 
Banc d'Espanya de la seva renda o pensió anual. 

b) Aquest darrer, si aquell fos menor. 
 

6.- En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre 
un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció sota terra sense que 
impliqui l’existència d’un dret real de superfície, el percentatge corresponent 
s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, amb relació a aquest, 
el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, en el seu 
defecte, el que resulti d’establir la proporció entre la superfície o el volum de les 
plantes que s’han de construir en alçada o en subsòl i la superfície total o el 
volum edificats una vegada que aquelles s’han construït. 
 
7.- En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’aplicarà 
sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable el 
tipus del 14,11 per cent. 
 
 
Article 7è. Meritació 
 
1.- L'impost es  merita:  

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, 
entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió. 

b) Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu 
del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 

 
2.- A l’efecte  del que es disposa en l’apartat anterior, es considerarà com a 
data de la transmissió: 

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del 
document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva 
incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu lliurament a 
un funcionari públic per raó del  seu ofici. 
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b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de causant. 
 

3.- Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha 
tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l’acte o el contracte 
determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del 
dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de 
l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes 
lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la 
resolució va ser ferma. I s’entendrà que hi ha efecte lucratiu quan no es 
justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les devolucions recíproques a què 
es refereix l’article 1.295 del Codi Civil.  
   
Encara que l’acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la 
rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del 
subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució. 
 
4.- Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants 
no escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou 
sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s’estimarà l’avinençà en acte de 
conciliació i assentiment de la demanda.  
5. En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva 
qualificació es farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. 
Si fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si 
la condició fos resolutòria, no cal dir que l'impost s’exigirà, a reserva, quan la 
condició es compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna, segons la regla 
de l’apartat 1 anterior. 
  
 
 
Article 8è. Obligacions dels subjectes passius 
 
1.- Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d’aquest 
Ajuntament autoliquidació segons el model que aquest ha determinat, excepte 
quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del 
meritament de l’impost, no tingui fixat valor cadastral com a bé urbà en aquell 
moment. 
 
2.- Aquesta autoliquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, 
des de la data en què es produeixi la  meritació  de l'impost: 
 

a) Quan es tracti d’actes "inter vivos", trenta dies hàbils. 
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, sis mesos prorrogables fins a 

un any a sol·licitud del subjecte passiu. 
La sol·licitud de pròrroga es presentarà pels hereus, marmessors 
administradors del cabal relicte, dins del termini de presentació de la 
declaració, acompanyada de certificat de defunció del causant, i fent-hi 
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constar el nom i domicili fiscal dels subjectes passius de l'impost, i els 
motius en què es fonamenta la sol·licitud. 
Transcorregut un mes des de la presentació de la sol·licitud sense que 
s’hagués notificat l’acord, s’entendrà concedida la pròrroga. 
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després de 
transcorregut termini de presentació de la declaració. 
La pròrroga concedida començarà a comptar des que finalitzi el termini 
de sis mesos presentació de la declaració, i portarà aparellada 
l’obligació de satisfer l'interès de demora corresponent fins al dia en 
què es presenti la declaració. 
Si en finalitzar el període de pròrroga no s’hagués presentat la 
declaració, es practicarà liquidació provisional de l'impost, sense 
perjudici de les sancions que puguin correspondre. 

 
3.- S’haurà de presentar una autoliquidació per a cadascuna de les finques o 
drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un 
sol instrument, i s’hi adjuntarà: 

- Els documents on constin els actes o els contractes que originen la 
imposició. 

- L’últim rebut de l’impost sobre béns immobles de la finca o, cas que 
no sigui possible, un plànol o un croquis de la situació de la finca que 
n’indiqui la localització exacta. 

- Els justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la 
liquidació corresponent. 

- Documentació que acrediti les exempcions i bonificacions que el 
subjecte passiu ha sol·licitat. 

 
 

Article 9è. Obligacions d’altres persones 
 
1.- Estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en 
els mateixos terminis que els subjectes passius: 

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) del número 1 de l’article 
4t. d’aquesta ordenança, sempre que s’hagin produït per negoci 
jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o que 
transmeti el dret real de què es tracti. 

b) En els supòsits previstos en la lletra b) del número 1 de l’article 4t, 
l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es 
transmeti el dret real de què es  tracti. 

 
2.- Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la 
primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex que contingui tots els 
documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en els quals hi hagi els 
fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet 
imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels actes d’última voluntat.  
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També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels 
documents privats que incloguin els mateixos fets, actes o negocis jurídics, que 
els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es 
preveu en aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general de 
col·laboració establert en la Llei general tributària. 
 
 
Article 10è. Inspecció 
 
La inspecció d’aquest impost i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
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Ordenança fiscal núm. 7 

 
Taxa per expedició de documents  

administratius 
 
 
 
Article 1r.   Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de 
documents administratius, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest 
Reial Decret Legislatiu. 
  
  
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
1.- El  fet  imposable  de la  taxa  el constitueix l’activitat administrativa 
desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de 
documents que expedeixi i d’expedients de què entengui l'Administració o les 
autoritats municipals. 
  
2.- No està subjecte a les Taxes: 

-  La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment 
d’obligacions fiscals. 

- La tramitació de consultes tributàries. 
- La tramitació de sol·licituds de devolució d’ingressos indeguts. 
- La tramitació de tota mena de recursos administratius contra 

resolucions municipals. 
- La tramitació de documents i expedients que ja estigui gravada per una 

altra Taxa municipal, o per la qual aquest Ajuntament exigeixi un preu 
públic o tarifa. 

-  Els documents expedits a instància de les autoritats civils, militars i 
judicials, que hagin de tenir efecte en actuacions d’ofici. 

-  Les autoritzacions a menors per a concertar contractes laborals. 
 
  
Article 3r.   Subjecte passiu 
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Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi 
la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
 
Article 4t.   Responsables 
 
La responsabilitat solidària o subsidiària d’altres persones físiques, jurídiques o 
entitats de les obligacions tributàries dels deutors principals s’exigirà en els 
supòsits establerts als articles 35 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, i de conformitat amb el procediment establert a 
la mateixa, atenen a les especificacions regulades a l’Ordenança Fiscal 
General d’aquest Ajuntament. 
 
 
Article 5è.   Quota tributària 
 
1.- La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà 
segons la naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, 
d’acord amb la tarifa que conté l’article següent. 
   
2.- La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document o expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució 
final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l’acord que s’hagi 
dictat. 
 
3.- Les quotes que resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors 
s’incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin, amb caràcter 
d’urgència, la tramitació dels expedients que motivin l'acreditament. 
   
 
Article 6è.   Tarifa 
 
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents: 
 

Epígraf 1. CERTIFICACIONS, INFORMES, COMPULSES I TITOLS Euros 
Per tramitacions a les escoles municipals:  
- Expedició de títols acadèmics ........................................................... 27,35 
- Per a expedició de qualificació individual ......................................... 6,55 
- Per a expedició de certificat d’estudis .............................................. 6,55 
- Per a trasllat d’expedient .................................................................. 6,55 
- Per a tramitació de diploma ............................................................. 6,55 

  
Certificats dades Padró Municipal d’Habitants, per certificat:  
- Dades posteriors a 30 d’abril de 1996 ............................................... 5,00 
- Dades compreses entre 1 de març de 1991 i 30 d’abril de 1996 ...... 10,00 
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- Dades compreses entre 1 d’abril de 1986 i 28 de febrer de 1991 ..... 15,00 
- Dades anteriors a 1 d’abril de 1986 .................................................. 20,00 
Aquestes tarifes només s’aplicaran si el sol·licitant ha demanat i no ha recollit altre 
certificat amb anterioritat.  

  
Epígraf 2. CONCESSIONS.  

a) Concessió de sepultures al Cementiri Municipal ............................. 7,12 
b) Qualsevol altra classe de concessió en benefici o interès de 

particulars, o com a conseqüència d’un contracte .......................... 11,80 
  
Epígraf 3. COPIES DE DOCUMENTS  

a) Fotocòpies, per a cada pàgina Din A4 ........................................... 0,34 
                             per a cada pàgina Din A3 .......................................... 0,40 

b) Còpia de plànols en blanc i negre de l’oficina tècnica municipal:  
fins a A2..................................................................... 2,60 
fins a A1..................................................................... 5,20 
fins a A0..................................................................... 10,40 

c) Còpia de plànols en color de l’oficina tècnica municipal, i Escaneig 
de plànols en format PDF:  

fins a A2....................................................................... 5,20 
fins a A1....................................................................... 10,40 
fins a A0....................................................................... 20,80 

d) Escaneig de documentació (fins a Din A3), en format PDF:  
per expedient............................................................... 31,60 

e) Còpia de documentació digital, en format operatiu DWG, TIFF, 
etc.:  
- Ortofotomapa, per full ................................................................... 15,75 
- Topogràfic, per full ........................................................................ 15,75 
- Parcel·lari, per full ......................................................................... 10,55 
- Planejament General, per full ....................................................... 15,75 
- Sèries 1/10.000 PGO, per plànol .................................................. 15,75 
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 50 Mb ... 31,60 
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 100 Mb .. 52,65 
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 200 Mb .. 73,75 
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per > 200 Mb .. 94,80 

  
Epígraf 4. PERMISOS  

a) Permisos per a la celebració de festes o diversions públiques al 
carrer  ............................................................................................. 13,00 

b) Permisos per a la circulació  per la via pública de cotxes, camions 
o qualsevol altra classe de vehicles destinats exclusivament a 
anuncis d’espectacles, productes industrials o fins comercials, per 
dia .............................................................…................................. 13,00 

c) Quan els anuncis previstos en l’epígraf b) siguin efectuats 
mitjançant altaveus, s’incrementarà la tarifa en un  50%  

d) Exhumacions i inhumacions en el Cementiri Municipal .................. 2,95 
e) Permís per a trasllat de mobles ...................................................... 7,10 
f) Permís per a la circulació per la via pública de trens turístics, per 14,25 
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plaça i any ...............................................................................…... 
g) Llicència d’autotaxi:  

- Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis 
d’autotaxi, per una sola vegada i vehicle .................................... 108,00 

- Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència 
d’autotaxi, per cada autorització i vehicle ................................... 

 
108,00 

- Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle 
afecte a la llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle .... 

 
54,00 

  
Epígraf 5. RESGUARDS  

Els resguards de constitució de dipòsits provisionals o definitius, 
expedits per la Dipositaria Municipal o per la  Caixa General de 
Dipòsits, portaran per cada 0,60 Euros o fracció de l'import del dipòsit  

 
 

2,75 
  
Epígraf 6. DRETS D’EXAMEN  

Drets d’exàmens per als concursos i oposicions convocats per 
aquesta Corporació, excepte places de la Policia Local: 

 
 

GRUP  A1 ........................................................................................... 31,60 
GRUP  A2 ........................................................................................... 26,35 
GRUP  C1 ........................................................................................... 21,00 
GRUP  C2 ........................................................................................... 21,00 
GRUP  Agrupacions Professionals ..................................................... 15,75 
Drets d’exàmens per als concursos i oposicions convocats per 

aquesta Corporació per a places de la Policia Local ........................ 31,60 
  

Aquests drets es faran efectius mitjançant dipòsit previ al moment de 
presentació de la sol·licitud de participació al concurs o oposició 
corresponent. Cas de no ser admès a les proves convocades 
l’interessat podrà reclamar la devolució dels drets satisfets. 

 

  
Gaudiran d’exempció de pagament de les taxes previstes en l’epígraf 
6 els subjectes passius que acreditin una discapacitat igual o superior 
al 33%. 

 

  
Gaudiran d’una bonificació del 50% a les taxes previstes en l’epígraf 
6 els subjectes passius que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’ocupació. 

 

  
Epígraf 7. FOTOCÒPIES A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS  

– Targeta 25 fotocòpies ....................................................................... 1,75 
– Targeta 50 fotocòpies ....................................................................... 3,00 
– Fotocòpia en blanc i negre, per unitat .............................................. 0,07 

  
Epígraf 8. FORMALITZACIÓ CONTRACTES ADMINISTRATIUS  

Formalització de cada contracte administratiu en funció de l’import 
global de contractació o formalització: 

 

– Fins a 9.000,00 € ............................................................................. 25,45 
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– De més de 9.000 € fins a 18.000 € ................................................. 40,70 
– De més de 18.000 € fins a 60.000 € ................................................ 142,40 
– De més de 60.000,00 €, quota fixa de 152,55 € més 25,45 € per 

cada 10.000,00 € o fracció que excedeixi de 60.000,00 € 
 

 
 
Article 7è.   Meritació 
 
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud 
que iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos a les 
taxes, o quan s’esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l’actuació 
municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat, 
però que redundi en benefici seu. 
 
2.- Els drets per a cada petició de documentació o recerca d’antecedents es 
meritaran encara que el resultat sigui negatiu. 
Article  8è.   Declaració i ingrés 
 
1.- Quan es tracti de la prestació dels serveis originada a instància de 
l’interessat, les taxes s’exigiran en règim d’autoliquidació en el moment de 
presentar la sol·licitud, que no es tramitarà si no es justifica el pagament de les 
mateixes. 
2.- Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 66 de la Llei de 
procediment administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s’admetran 
provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la 
qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les 
quotes corresponents amb l’advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha 
fet, es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada. 
 
3.- Quan es tracti de la prestació de serveis que no han estat sol·licitats per 
l’interessat, la liquidació ha de ser practicada per l’òrgan gestor i ha de ser 
satisfeta pel subjecte passiu amb anterioritat a la prestació del servei. 
 
 
Article 9è.   Infraccions i sancions 
 
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expresses.    
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Ordenança fiscal núm. 8  
 
 

Taxa per a l’autorització d’utilitzar en plaques,  
patents i altres distintius anàlegs l’escut del municipi 

 
  
 Article 1r.   Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a l’autorització 
d’utilitzar en plaques, patents i altres distintius anàlegs l’escut del municipi, que 
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que 
disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
Constitueix  el  fet  imposable de la taxa l’autorització per a utilitzar l’escut del 
municipi en plaques, marques, noms o usos comercials i industrials, 
capçaleres, logotips, etiquetes i d’altres distintius anàlegs, amb finalitats 
particulars i a instància dels interessats.   
 
 
Article 3r.   Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, titulars de l’autorització per a l’ús de l’escut del 
municipi. 
 
 
Article 4t.   Responsables 
 
La responsabilitat solidària o subsidiària d’altres persones físiques, jurídiques o 
entitats de les obligacions tributàries dels deutors principals s’exigirà en els 
supòsits establerts als articles 35 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, i de conformitat amb el procediment establert a 
la mateixa, atenen a les especificacions regulades a l’Ordenança Fiscal 
General d’aquest Ajuntament. 
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Article 5è.   Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i 
irreduïble per a la concessió i la successió en la titularitat, de l’autorització i per 
a la utilització de l’escut d’acord amb la tarifa següent: 

 
 Euros 

A) Per a la concessió de l’autorització ....................... 772,00 
B) A més, per a la utilització de l’escut, cada any ...... 384,00 
C) Plaques d’entrada i sortida de vehicles ................. 31,05 
D) Per a la utilització de l’escut del municipi en 

impresos, per cada autorització i any, els 1.000 
exemplars……………………………………………. 15,55 

E) Subministrament emplenat del rètol normalitzat 
d’obligatòria instal·lació a les obres……………….. 31,05 

 
 
Article 6è.   Meritació   
 
1.- En els casos als quals es refereix la lletra A) de l’article anterior, la taxa  es 
merita i neix l’obligació de contribuir des que aquest Ajuntament autoritzi l’ús. 
 
2.- La quota anual per a la utilització de l’escut es meritarà inicialment el mateix 
dia a partir del qual s’entengui que està autoritzada i, posteriorment, el primer 
dia de cada any. 
 
 
Article 7è.   Declaració 
 
L’autorització per a utilitzar l’escut del municipi s’atorgarà a instància de part i, 
una vegada concedida, s’entendrà tàcitament i anualment prorrogada mentre el 
seu titular no hi renunciï expressament.  
 
 
Article 8è.   Ingrés de la taxa 
 
1.- Quan s’aprovi la concessió o la successió de l’autorització, el pagament de 
la quota s’efectuarà mitjançant una liquidació prèvia per a ingrés directe que 
inclourà la que assenyala l’article 6è.A) i la quota anual de l’exercici en el qual 
es realitza la concessió o successió referida (article 6è.B)), i que es notificarà 
degudament perquè hom procedeixi al seu ingrés en els terminis que assenyala 
el Reglament general de recaptació. 
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2.- En els anys següents al de la concessió o successió de l’autorització, la 
quota que assenyala l’article 6è.B) s’ingressarà per mitjà de rebut dins dels 
mateixos terminis de recaptació d’aquesta mena de liquidacions.  
 
 
Article 9è.   Infraccions i sancions 
 
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expresses.  
 
 

* * * * * * 
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Ordenança fiscal núm. 9 
 

Taxa per la intervenció integral de l’Administració  
municipal en activitats i instal·lacions 

  
 
Article 1r.   Fonament i naturalesa 
 
1.- D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), i de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses en la tramitació de llicències, comunicacions 
prèvies i declaracions responsables, així com controls posteriors a l’inici de les 
activitats.   
 
2.- Aquesta taxa es regirà per aquesta Ordenança fiscal, segons s’escaigui, per la 
Llei 20/2009 de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats 
(LPCAA), la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives (LEPAR), pel Reial Decret 112/2010, de 31 d’agost, 
que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR), i per 
la restant normativa aplicable. 
Per altra banda cal tenir en compte tota la normativa sectorial de comunicació prèvia 
i declaració responsable que regula les activitats   
 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si els establiments, instal·lacions o 
activitats, subjectes o no a l’Impost sobre Activitats Econòmiques, que es 
desenvolupin o realitzin en aquest terme municipal s’ajusten a l’ordenament jurídic 
vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la LBRL, per 
la LPCAA, pel REPAR i per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances 
municipals que confereixin tal potestat. 
  
Aquesta activitat verificarà, especialment, que es reuneixen les condicions exigides 
en el següent marc normatiu: 

a) Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les 
Activitats. 

b) Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives (LEPAR). 
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c) Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives (REPAR). 

d) Decret 50/2005 pel qual desplega la llei 4/2004 i modifica el decret 220/2001 
de gestió de les dejeccions ramaderes. 

e) Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny, pel que 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

f) Les  Ordenances  municipals que siguin d’aplicació.  
g) Qualsevol altra normativa sectorial que desenvolupi, modifiqui o afecti a les 

anteriors, o que sigui d’aplicació en aquesta matèria. 
  
2.-  En concret, constitueix el fet imposable l’activitat municipal desenvolupada en 
la tramitació de: 

a) Llicències ambientals i règims de comunicació d’activitats sotmeses a aquest 
règim per la normativa ambiental d’aplicació.  

b) Llicències  i règims de comunicació sotmeses a aquest règim per la normativa 
d’espectacles públics i d’activitats recreatives. 

c) Control posterior d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia per la 
normativa ambiental d’aplicació. 

d) Control posterior d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia per la 
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives. 

e) Els règims de comunicació i/o declaracions responsables de les activitats 
innòcues no regulades ni per la  normativa ambiental ni per la normativa 
d’espectacles públics i d’activitats recreatives. 

f) Modificacions, substancials o no, de les llicències, autoritzacions i permisos 
ambientals, així com els canvis de titularitat de l’establiment. 

g) Legalització de les activitats existents. 
h) Revisió d’ofici o anticipada, i revisió periòdica o control regular de les llicències 

i comunicacions prèvies. 
i) Emissió d’informes o certificats de compatibilitat dels projectes amb el 

planejament urbanístic. 
j) La variació i/o ampliació de les condicions de l’establiment o instal·lació que 

exigeixin qualsevol intervenció municipal de revisió o verificació. 
k) La instal·lació i revisió d’instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions 

radioelèctriques. 
l) La realització d’inspeccions addicionals de comprovació i control a càrrec de 

tècnics municipals. 
  
3.-  S’entendrà per establiment industrial, mercantil, comercial, de serveis o 
professional qualsevol emplaçament, estigui o no obert  al públic, que: 

- Es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial, fabril, artesana, de la 
construcció, comercial, de prestació de serveis, o professional, estigui o no 
sotmesa a l'impost sobre activitats econòmiques. 

- Encara que aquelles activitats no es desenvolupin directament a l’establiment, 
que els serveixin d’ajut o complement o que hi tinguin relació de manera que 
els proporcionin beneficis o profits com, per exemple, seus socials, agències, 
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delegacions o sucursals d’entitats jurídiques, escriptoris, oficines, despatxos, 
estudis, domicilis comercials o mercantils, i altres llocs assimilables als 
anteriors. 

  
4.-  Aquest Ajuntament fa una especial reserva de la facultat que li atorguen les 
disposicions legals vigents de denegar i, si s’escau, revocar les llicències a aquells 
establiments que no reuneixin les condicions que exigeix la LPCAA, la LEPAR, el 
REPAR i la restant normativa sectorial i de desenvolupament, amb independència 
del pagament de les taxes regulades per la present Ordenança. 
 
5.-  Les  llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables cessaran 
en la seva vigència amb l’extinció dels seus efectes, amb caràcter automàtic i sense 
necessitat de notificació a l’interessat ni de cap altre tràmit ulterior, en qualsevol dels 
següents supòsits: 

- Als sis mesos de la concessió de la llicència o comunicació prèvia, o 
declaració responsable, prorrogables fins a 2 anys per causa justificada, si 
durant aquest termini no s’hagués obert al públic. 

- Si després d’haver començat l’activitat l’establiment resta tancat més de sis 
mesos consecutius o el titular de la llicència causa baixa a l’impost sobre 
Activitats Econòmiques per cessament en l’exercici de l’activitat. 

 
Quan el tancament sigui temporal, per causa de la interrupció normal o de temporada 
de les activitats de la indústria o del comerç en qüestió i en recomençar subsisteixin 
sense variació les que van servir de base per a la liquidació inicial de la taxa, així 
com la titularitat de la indústria o el comerç, el termini per a determinar la caducitat 
serà d’un any. 
 
6.-  No està subjecte a pagament de taxa l’inici d’activitats que es desenvolupin 
sense local, oficina o establiment. 
 
 
Article 3r.   Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària que, siguin o no titulars de l’activitat que hom pretén desenvolupar o, si 
escau, que es desenvolupi en qualsevol establiment industrial o mercantil, sol·licitin 
la prestació dels serveis, els provoquin o en l'interès de les quals redundi la 
tramitació administrativa subjecta a la taxa. 
 
 
Article 4t.   Responsables 
 
La responsabilitat solidària o subsidiària d’altres persones físiques, jurídiques o 
entitats de les obligacions tributàries dels deutors principals s’exigirà en els supòsits 
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establerts als articles 35 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, i de conformitat amb el procediment establert a la mateixa, atenen a les 
especificacions regulades a l’Ordenança Fiscal General d’aquest Ajuntament.  
  
 
Article 5è.   Quota tributària 
 
1.-  Serà la que resulti d’aplicar les següents tarifes a les activitats sotmeses als 
règims de llicència i comunicació prèvia de la LPCAA i del REPAR, així com a les 
activitats innòcues regulades per les ordenances municipals d’aplicació: 
                                                                                         

A) Activitats sotmeses a llicència ambiental per l’Annex II LPCAA. 
B) Activitats recreatives i espectacles públics sotmesos a llicència per la 

LEPAR. Compren les següents activitats: 
B.1) Discoteques, sales de ball, sales de festes, Karaokes, restaurants amb 

musica amb viu, cafè concert, bars musicals (grups I,II de l’ordenança 
reguladora del soroll i vibracions). 

B.2)  Establiments de restauració del grup III de l’ordenança de soroll i 
vibracions. 

B.3)  Establiments de restauració del grup IV de l’ordenança de soroll i 
vibracions. 

 
La quota s’obtindrà per la suma de les quantitats següents: 

  EUROS 
Quantitat fixa ............................................................................. 712,50 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 

destinada a l’activitat:  
Activitats B.1) ...................................................................... 13,40 
Activitats A), B.2) i B.3) ....................................................... 4,57 

Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi en 
l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament ...................... 1,36 

 
Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda pel 

procediment anterior és inferior a l’especificada en aquest 
apartat: 

 

Activitats A) ......................................................................... 1.553,00 
Activitats B.1) ...................................................................... 6.212,00 
Activitats B.2) ...................................................................... 3.106,00 
Activitats B.3) ...................................................................... 2.071,00 

 
C) Activitats sotmeses a comunicació prèvia per l’Annex III LPCAA. 

La quota per la tramitació administrativa derivada de l’esmentada 
comunicació  s’obtindrà per la suma de les quantitats següents: 

  EUROS 
Quantitat fixa ............................................................................. 359,30 
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Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 
destinada a l’activitat ............................................................ 4,57 

Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi en 
l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament ...................... 1,36 

  
Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda pel 

procediment anterior és inferior a l’especificada en aquest 
apartat: 880,00 

 
D) Activitats de pública concurrència sotmeses a comunicació prèvia per l’art. 

124 REPAR. Compren les següents activitats: 
D.1) Discoteques, sales de ball, sales de festes, Karaokes, restaurants amb 

musica amb viu, cafè concert, bars musicals (grups I,II de l’ordenança 
reguladora del soroll i vibracions). 

D.2)  Establiments de restauració del grup III de l’ordenança de soroll i 
vibracions. 

D.3)  Establiments de restauració del grup IV de l’ordenança de soroll i 
vibracions. 

 
La quota per la tramitació administrativa derivada de l’esmentada 
comunicació  s’obtindrà per la suma de les quantitats següents: 

  EUROS 
Quantitat fixa ............................................................................. 517,65 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 

destinada a l’activitat: 
 

Activitats D.1) ...................................................................... 13,40 
Activitats D.2) i D.3) ............................................................ 4,57 

Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi en 
l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament ...................... 1,36 

  
Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda pel 

procediment anterior és inferior a l’especificada en aquest 
apartat: 

 

Activitats D.1) ...................................................................... 3.624,00 
Activitats D.2) ...................................................................... 2.070,60 
Activitats D.3) ...................................................................... 1.715,35 

 
E) Tramitació de llicències per a espectacles públics o activitats recreatives de 

caràcter extraordinari segons D 112/2010: 
 

 Euros 
Quota fixa per espectacle o activitat ........................................ 1.000,00 
Quota fixa per espectacle o activitat organitzat per entitats o 

associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats ........ 
 

100,00 
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F) Aparcaments edificats. 

La quota s’obtindrà per la suma de les quantitats següents, amb 
independència de si son activitats sotmeses a llicència o a comunicació 
prèvia:  

   EUROS 
Quantitat fixa ............................................................................. 359,30 
Per plaça d’aparcament vehicles .............................................. 15,50 
Per plaça d’aparcament motos .................................................. 10,35 
Per trasters o bicicleters ............................................................ 15,50 

 
G) Activitats innòcues no sotmeses als règims legals esmentats en els apartats 

anteriors. 
La quota s’obtindrà per la suma de les quantitats següents: 

  EUROS 
G.1) Establiments superiors a 150 metres quadrats de 

superfície edificada: 
 

Quantitat fixa ........................................................................ 359,30 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 

destinada a l’activitat ..................................................... 4,57 
Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi 

en l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament ........... 1,36 
G.2) Establiments entre 70 i 150 metres quadrats de 

superfície edificada: 
 

Quantitat fixa ....................................................................... 359,30 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 

destinada a l’activitat ..................................................... 3,09 
Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi 

en l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament ........... 1,36 
G.3) Establiments inferiors a 70 metres quadrats edificats:  

Quantitat fixa ....................................................................... 359,30 
  

Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda pel 
procediment anterior és inferior a l’especificada en aquest 
apartat: 

 

Activitats G.1) ..................................................................... 1.139,00 
Activitats G.2) ..................................................................... 466,00 

 
H) Informes sol·licitats a l’administració de la generalitat pel control preventiu en 

matèria de prevenció d’incendis, i/o per controls preventius per part d’altres 
organismes sectorials, o realitzats per tècnics municipals, en relació a 
activitats sotmeses al regim de comunicació prèvia o declaracions 
responsables (tant regulades en la LPCAA com al REPAR), així com a les 
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activitats innòcues, s’afegirà a la taxa que li correspon segons la tramitació 
administrativa a que estan sotmeses, la quantia següent: 

 
  EUROS 

Per cada informe sol·licitat regulats per les normatives 
sectorials que li son d’aplicació ........................................... 

 
207,00 

 
I) Informes o certificats de compatibilitat urbanística: 

  EUROS 
Per cada informe ....................................................................... 103,50 
Per cada certificat ...................................................................... 128,90 

  
J) Activitats realitzades en un solar o parcel·la sense edificació, activitats 

desenvolupades a l’aire lliure amb o sense edificació (camps de golf, 
hípiques, càmpings, etc.), així com les activitats realitzades en carpes o 
tendes totalment desmuntables i no permanents 

La quota s’obtindrà per la suma de les quantitats indicades en els 
apartats  1 i 2 següents:  

  EUROS 
1) Quota de la superfície edificada o construïda: es calcularà 

en funció de l’epígraf corresponent d’aquest article, d’acord 
amb la classificació de l’activitat. 

 

2) Quota de la superfície no edificada o construïda: es 
calcularà en funció dels metres quadrats segons l’escalat 
següent: 

 

- Fins a 1.000 metres (per metre de superfície) ................. 1,36 
- De 1.001 a 2.000 metres (per tota la superfície) ............. 1.490,00 
- De 2.001 a 3.000 metres (per tota la superfície) ............. 1.822,00 
- De 3.001 a 4.000 metres (per tota la superfície) ............. 2.252,00 
- Més de 4.000 metres: 

Els primers 4.000 metres ................................................. 
Els metres de superfície que excedeixin de 4.000 (per 
cada 1.000 metres o fracció) ........................................... 

 
2.252,00 

 
53,60 

 
K) La tramitació administrativa per la instal·lació d’estacions base de telefonia 

mòbil o instal·lacions per la radiocomunicació segons Llei 9/2014, de 9 de 
maig de Telecomunicacions. 

  EUROS 
K.1) Instal·lacions de estacions base de telefonia mòbil o 

instal·lacions per la radiocomunicació sotmeses a 
llicència ambiental (per cada instal·lació) ......................... 

 
 

400,00 
K.2) Instal·lacions de minicel·les i microcel·les inferiors a 

100W, així com instal·lacions per la radiocomunicació 
classificades en regim de comunicació prèvia (per cada 
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instal·lació) ........................................................................ 150,00 
 
L) Inspeccions realitzades pels tècnics municipals amb motiu de comprovar que 

les instal·lacions s’ajusten a les declaracions dels titulars o tècnics dels 
projectes en les activitats tramitades en regim de comunicació. 

 Euros 
L.1) La primera inspecció realitzada en activitats de publica 

concurrència tramitades pel regim de comunicació 
sotmeses a la normativa del LEPAR i REPAR .................. 

 
 

150,00 
L.2) La primera inspecció realitzada en activitat tramitada en 

regim de comunicació i/o declaració responsable 

sotmeses a la normativa de la LPCAA .............................. 

 
 

125,00 
L.3) La primera  inspecció realitzada en activitat innòcua 

tramitada en regim de comunicació i/o declaració 
responsable ....................................................................... 

 
 

50,00 
 

Les inspeccions complementaries realitzades per comprovar si han estat 
subsanades les deficiències detectades, o aplicades les mesures 
correctores requerides en la inspecció inicial, excepte que les inspeccions 
derivin de la tramitació dels dos primers expedients per faltes lleus: 

 Euros 
L.4) Per cada inspecció complementària al control inicial 

realitzada en la tramitació d’una llicència ambiental 
LPCAA .............................................................................. 

 
 

350,00 
L.5) Per cada inspecció complementària realitzada en la 

tramitació d’una llicència del LEPAR ................................. 
 

450,00 
L.6) Per cada inspecció complementària realitzada en 

activitats sotmeses al règim de comunicació de la LPCAA  
 

450,00 
L.7) Per cada inspecció complementària realitzada en 

activitats de  publica concurrència sotmeses al règim de 
comunicació del REPAR ................................................... 

 
 

650,00 
L.8) Per cada inspecció complementària realitzada en 

activitats innòcues .............................................................. 
 

350,00 
 
M) Inspeccions realitzades per tècnics municipals com a conseqüència de 

d’inspecció fora del tràmit de llicencia o comunicació, de declaració 
responsable, o fruit de molèsties veïnals: 

  EUROS 
Per cada hora normal ................................................................ 103,50 
Per cada hora en horari nocturn o en dies festius .................... 207,00 

Resten expressament obligades al pagament de les taxes 
especificades en aquest apartat els titulars dels establiments o 
denunciants els que per les seves actuacions o conducta, o per 
negligència, obliguin a l'Ajuntament a mes d’una visita de comprovació. 



 
 
Taxa per la intervenció integral de l’Administració municipal en activitats i 
instal·lacions- OF Nº 9 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

 
N)  Inspeccions realitzades per tècnics municipals com a conseqüència de 

dels controls periòdics previstos legalment per la normativa: 
 Euros 
N1) Per cada inspecció de control periòdic realitzat en una 

activitat de publica concurrència, segons normativa del 
LEPAR I REPAR: 

                - Llicència 
                - Regim de comunicació 

200.00
150,00

N.2) Per cada inspecció de control periòdic realitzat per una 
activitat amb incidència ambiental segons LPCAA 

                - Llicència 
                - Regim de comunicació  

200,00
150,00   

N.3) Per cada inspecció de control periòdic realitzat per una 
activitat innòcua     100,00

Aquelles inspeccions complementaries de control periòdic que es 
realitzin a rel de comprovar els requeriments establerts en la primera 
inspecció tindran un recàrrec sobre el preu de la inspecció d’un 20%. 

 
O) Tramitació del procediment de comunicació per a la legalització dels 

habitatge d’ús turístic. 
            Euros 
Quantitat fixa per habitatge....................................................... 202,00 

En cas d’informe negatiu per part del Serveis Tècnics Municipals per no 
poder exercir d’habitatge d’ús turístic es podrà recuperar un 50% de la 
taxa abonada prèvia sol·licitud. 

 
P) Tramitació de llicència o regim de comunicació dels centres de culte segons 

Llei 16/2009. 
 Euros 
P1) Centres de culte sotmesos a llicència segon normativa 

sectorial 1.530,00 
P2) Centres de culte sotmesos al règim de comunicació segon 

normativa sectorial 867,00 
 
  Q)  Informes a realitzar per l’Ajuntament en expedients a resoldre per la 

Generalitat: 
 Euros 
Per cada informe     300,00

 
 

2.- Supòsits amb càlcul especial: 
  EUROS 

a) Ampliació d’activitats  
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- Ampliació de la superfície de l’activitat, comportarà una 
liquidació complementària amb una quota calculada en 
funció dels metres de superfície ampliada segons els preus 
fixats al número 1.  
       Quota mínima ................................................................ 

 
 
 
 

195,00 
-  Ampliació d’activitat que no comporti variació de metres en la 

instal·lació es liquidarà la quota mínima ............................... 
 

195,00 
  
b) Modificació d’instal·lacions  

b.1) Modificacions de les instal·lacions que no suposin un canvi 
substancial i no comportin la modificació del projecte .......... 

 
198,00 

b.2) Les modificacions de les instal·lacions i/o les reformes de 
l’activitat que suposin un canvi substancial de l’activitat i, per 
tant, s’hagi de presentar un nou projecte pagaran el 50% de 
les quotes especificades al número 1 d’aquest article 
segons el tipus d’activitat. 

 
 

  
c) Activitats en local compartit:  

c.1) Instal·lació d’altres d’activitats en locals on ja és 
desenvolupa una activitat econòmica que disposi de la 
corresponent llicència o hagi presentat la corresponent 
comunicació prèvia o declaració responsable. 
 Les noves activitats meritaran les quotes següents: 

 

• Si les noves activitats s’enquadren dins del mateix annex de 
classificació que l’activitat inicial, per cada nova activitat .... 

 
198,00 

• Si les noves activitats no s’enquadren dins del mateix annex 
de classificació que l’activitat inicial, correspondrà la taxa 
fixada en el número 1 del present article en funció de la 
classificació de cada nova activitat. 

 

c.2) Tramitació conjunta de dues o més noves llicències, 
comunicacions prèvies o declaracions responsables en un 
local compartit: 

 

• Si les noves activitats s’enquadren dins del mateix annex :  
- Cada activitat a desenvolupar en el local satisfarà el 50% 

de la quota resultant del número 1 del present article en 
funció de la seva classificació. 

 

• Si les noves activitats no s’enquadren dins del mateix annex:  
- L’activitat amb més incidència ambiental satisfarà el 100% 

de la quota resultant del número 1 del present article en 
funció de la seva classificació. 

- La resta d’activitats del local compartit satisfaran el 50% de 
la quota resultant del número 1 del present article en 
funció de la seva classificació. 

 

  
d) Canvis nom o titularitat:  
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d.1) Tindran quota zero les tramitacions de canvis de nom o titularitat d’una 
activitat que disposa de la corresponent llicencia, hagi presentat 
correctament la comunicació prèvia o declaració responsable, en les 
que concorri algun dels supòsits següents: 

- El canvi de denominació social en la titularitat d’un establiment que 
no comporti variació de socis, sempre que es mantingui la mateixa 
activitat. 
En aquest cas s’hauria de donar compte a l'Ajuntament amb la 
finalitat de modificar els registres fiscals corresponents. 

- El canvi de socis d’una societat sempre que es mantinguin la 
mateixa denominació social, el tipus de societat i l’activitat 
desenvolupada. 

- El canvi de denominació social que no en comporti modificació del 
CIF. 

- Els canvis de nom durant el tràmit d’atorgament de la llicència, 
sempre que la tramitació no excedeixi de sis mesos per causa 
imputable a l’interessat, si concorre algú dels dos supòsits següents: 
o El sol·licitant de la llicència, o qui fa la comunicació o declaració 

responsable, sigui persona física i constitueix una societat, a la 
qual el sol·licitant inicial està integrat com a soci, per continuar 
la tramitació, sempre que no es produeixin modificacions en les 
instal·lacions respecte del projecte inicial. 

o El sol·licitant de la llicència, o qui fa la comunicació o declaració 
responsable, sigui persona jurídica extingeix la seva 
personalitat jurídica per liquidació i dissolució de la mateixa i un 
dels socis continua la tramitació, sempre que no es produeixin 
modificacions en les instal·lacions respecte del projecte inicial. 

- El titular de l’activitat és una persona física que constitueix una 
societat, a la qual està integrat com a soci, per continuar l’activitat, 
sempre que no es produeixin modificacions en les instal·lacions. 

- El titular de l’activitat és una persona jurídica que extingeix la seva 
personalitat jurídica per liquidació i dissolució de la mateixa i un dels 
socis continua l’activitat, sempre que no es produeixin modificacions 
en les instal·lacions. 

 
d.2) Satisfaran el 10% de les quotes fixades al número 1 del present 

article: 
- Les transmissions de titularitat d’un mateix establiment, per 

qualsevol títol jurídic en virtut de la qual no variï l’activitat, entre 
cònjuges o persones relacionades entre sí per parentiu en línia 
directa fins el primer grau de consanguinitat o afinitat, sempre que 
es presenti una declaració jurada del nou titular o una certificació 
emesa per un tècnic competent conforme no s’ha produït cap 
modificació en la instal·lació amb indicació expressa de que aquesta 
es manté conforme a la documentació tècnica aprovada en el 
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moment que es va concedir la autorització o presentar el 
corresponent regim de comunicació o declaració responsable 
(caldrà assenyalar data i expedient de la tramitació). 
La constatació municipal de la falta de veracitat d’aquesta 
declaració jurada o del certificat tècnic, habilitarà a l’Ajuntament per 
practicar liquidació complementaria per la part de quota bonificada 
que no és va satisfer en el moment de liquidació de la taxa reduïda. 

- Canvis de nom produïts per l’absorció de la societat sense que es 
produeixin canvis substancials en l’activitat. 

 
d.3) La resta de canvis de nom o les transmissions de titularitat d’un mateix 

establiment no contemplats en els apartats anteriors satisfaran el 50% 
de les quotes fixades al número 1 del present article sempre que 
l’establiment disposi de la corresponent llicència o comunicació prèvia 
o declaració responsable  i es presenti la següent documentació: 
- Document de cessió de la llicència o comunicació on consti que el 

cessionari accepta les condicions de la llicència o comunicació del 
cedent. 

- Certificació emesa per un tècnic competent conforme no s’ha 
produït cap modificació en la instal·lació, i aquesta es manté 
conforme a la documentació tècnica aprovada en el moment que es 
va concedir la llicència vigent o es va presentar la comunicació 
(caldrà assenyalar data i expedient de la concessió de la mateixa, si 
es tracta de llicència). 

- Baixa de l’activitat a l’Impost sobre Activitats Econòmiques de 
l’anterior titular, degudament tramitada davant l’Agència Tributària. 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

- En els casos d’activitats sotmeses al tràmit de declaració 
responsable únicament caldrà presentar una declaració responsable 
on es declari que les instal·lacions no han estat modificades i que 
continuen donant compliment a la normativa 

La manca de presentació d’aquesta documentació comportarà que 
l’expedient no es pugui tramitar com a canvi de nom. 

 
d.4) La tramitació d’una llicència, comunicació o declaració responsable  

d’una activitat existent que no es pugui tractar com a un canvi de nom 
el titular satisfarà el 100 % de les quotes fixades en el numero 1 del 
present article, sempre que l’establiment existent disposi de la 
corresponent llicència o comunicació prèvia o declaració responsable. 
El nou titular, que haurà d’acceptar les condicions imposades en la 
llicència o règim de comunicació inicial, haurà de presentar certificació 
tècnica acreditativa de que no s’ha produït cap modificació a les 
instal·lacions i que aquestes s’ajusten al projecte presentat per la 
tramitació de la llicència o regim de comunicació anterior. Cas de 
tractar-se d’una activitat sotmesa a declaració responsable, el certificat 
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tècnic quedarà substituït per una declaració signada pel titular que 
acrediti que no s’han realitzat canvis en la instal·lació. 
La constatació municipal de la falta de veracitat del certificat del tècnic 
o de la declaració responsable, habilitarà a l’Ajuntament per practicar 
liquidació complementaria per la part de quota reduïda que no és va 
satisfer en el moment de la liquidació de la taxa, així com a iniciar 
expedients sancionadors pertinents. 
 

Quota mínima apartats d.2), d.3) i d.4) .........................................  198,00 € 
La quota mínima indicada s’haurà de satisfer si la quota obtinguda en 
els càlculs dels tres apartats és inferior a la mínima. 

 
L’aplicació de les quotes reduïdes d’aquests apartats per la tramitació de 

canvi de nom o de llicència, comunicació prèvia, o declaració 
responsable d’una activitat existent, requereix que el nou titular del 
local de l’activitat: 
- No tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament per tributs o altres 

ingressos de dret públic o privat. Aquesta circumstància s’haurà de 
justificar documentalment pel titular de l’activitat en el moment 
d’iniciar la tramitació de la llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable. 

- Disposi de la corresponent llicència municipal o hagi complert abans 
del seu inici amb la comunicació prèvia o declaració responsable. 

-  No estigui ubicat en zones fora d’ordenació urbana o no legalitzades. 
 
e) Renúncies o desistiments a la tramitació: 

e.1) En el règim de llicència, si el sol·licitant renúncia o desisteix 
expressament de la tramitació de l’expedient amb anterioritat a la 
resolució administrativa d’aquest, haurà de satisfer el 20% de les 
quotes fixades al número 1 del present article. 

e.2) En el règim de comunicació prèvia, declaració responsable, si el 
sol·licitant renúncia o desisteix expressament de dur a terme l’activitat 
amb anterioritat a que l’establiment hagi iniciat la seva activitat el titular 
únicament haurà de satisfer el 10% de les quotes fixades al número 1 
del present article. 

e.3) No es practicarà cap reducció de la quota en els supòsits següents: 
- Si la renúncia o el desistiment de la tramitació de la llicència es 

produeix desprès de la resolució administrativa o transcorreguts 
més de sis mesos després de l’inici de l’expedient, amb 
paralització del mateix per causes imputables a l’interessat. 

- Si la renúncia o el desistiment a l’inici de l’activitat es presenta a 
l’Ajuntament després de sis mesos de presentada la comunicació 
prèvia o la declaració responsable. 

- Si es comprova que l’activitat ha estat en funcionament. 
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f) Requeriments de legalització: 
Les activitats que no disposin de la corresponent llicència o no hagin 

realitzat la comunicació prèvia o declaració responsable, i facin 
necessària l’obertura d’un expedient per requerir al titular la seva 
legalització, tindran un increment del 20% a les quotes fixades al 
número 1 del present article pels tràmits administratius de realització 
dels  requeriments de legalització, amb independència de les sancions 
o actuacions que puguin correspondre pel fet d’exercir l’activitat sense 
la corresponent llicència o sense haver realitzat la comunicació prèvia. 

 
g) Modificacions a l’expedient durant la seva tramitació: 

Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de llicència o presentada la 
comunicació prèvia es varia o s’amplia l’activitat a desenvolupar a 
l’establiment, s’alteren les condicions projectades per a aquest 
establiment o bé s’amplia el local previst inicialment, aquestes 
modificacions s’hauran de notificar a l'Administració municipal amb el 
mateix detall i el mateix abast que s’exigeixen en la declaració del 
procediment original, als efectes de procedir a la corresponent 
liquidació complementaria si s’escau, i tramitar la corresponent 
modificació de l’expedient. 

En els supòsits que dins d’un mateix procediment per a l’atorgament de 
llicència  o adaptació de l’activitat a la normativa aplicable, que encara 
no hagi estat completament finalitzat, s’incorporin altres circumstàncies 
sobrevingudes o complementàries (com ara, canvis de titularitat o 
modificacions en l’activitat que no comportin nou projecte), s’hauran de 
notificar a l'Administració municipal amb el mateix detall i el mateix 
abast que s’exigeixen en la declaració del procediment original per 
tramitar la corresponent modificació de l’expedient, sense que es 
practiqui cap liquidació complementària. 

 
3.-  El pagament de les taxes fixades en la present Ordenança no comporta, en 
cap cas, la concessió de la llicència, ni la validesa de la comunicació prèvia 
efectuada. 
 
4.-  Les taxes especificades en el present article corresponen a la gestió 
administrativa que es dur a terme amb la documentació presentada pel titular o 
emprenedor en els registres municipals, ja sigui a l’oficina de l’OAC o  del servei de 
llicències, així com la presentada per mitjà de plataformes telemàtiques o 
electròniques, tant pròpies com aquelles a les que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú  s’adhereixi. 
 
 
Article 6è.   Exempcions i bonificacions 
 
1.- Estan exempts de pagament: 



 
 
Taxa per la intervenció integral de l’Administració municipal en activitats i 
instal·lacions- OF Nº 9 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

a) Les activitats  de nova creació, canvis de nom o reobertura d’activitats 
existents  que s’instal·lin en els següents sectors: 
-  Zona de clau 1 del Pla General (casc Antic i Geltrú), inclosos a l’àmbit 

d’actuació del PERI del nucli antic. 
- Sector de la Marina i part de l’Eixample de Mar, àmbit de sòl urbà 

comprés entre: carrer Forn del Vidre (des de carrer de la Llibertat), 
rambla de la Pau (des de Forn del Vidre fins a Passeig Marítim), carrer 
Pere Jacas (fins rambla Pirelli), plaça de la Mediterrània, plaça dels 
Boleranys, carrer Ferrer i Vidal, passeig Marítim (des de rambla de la 
Pau), rambla del Far i carrer Àncora des de rambla del Far fins al carrer 
Llibertat i de nou fins al carrer Forn del Vidre. 

- Eix dels carrers Llibertat, Caputxins i Plaça Cols. 
L’exempció no s’aplicarà a les activitats de basars, oficines, bars, 
restaurants, cafeteries, pubs o similars. 

b) Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades d’utilitat 
publica i les associacions sense ànim de lucre, degudament inscrites en els 
registres oficials corresponents. 

c) Les activitats industrials i/o tecnològiques que s’instal·lin al municipi, canvis 
de nom o reobertura d’activitats existents que comportin la creació de 3 o 
més llocs de treball. 

d) La creació o instal·lació de noves activitats, canvis de nom o reobertura 
d’activitats existents que suposin la creació de 50 o més llocs de treball. 

e) Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o 
reobertura d’activitats existents que compleixin amb les següents 
condicions: 

- La superfície del local on es realitzarà l’activitat no ha de superar 
els 300 metres quadrats.  

- La creació de 3 o més llocs de treball.  
f) Les noves activitats que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o reobertura 

d’activitats existents que compleixin les condicions següents: 
- El titular de l’activitat estigui en situació d’atur. Si la titularitat de 

l’activitat es formalitza mitjançant persona jurídica, com a mínim 
el 50% dels socis o partícips de la mateixa hauran de complir 
aquests requisits. 

- La superfície del local no superi els 200 m2. 
- L’expedient incorpori un pla d’empresa validat pels serveis 

d’iniciatives econòmiques d’una administració pública. 
El compliment del requisit de les contractacions a que es refereixen els 
apartats anteriors requereix: 

• La contractació del nombre de persones indicat subjectes a 
règim general de la Seguretat Social i el manteniment de les 
contractacions per un període mínim de dos anys 
ininterromputs.  

• En els cassos dels apartats c) i e), tractant-se d’activitats de 
temporada que no es mantenen obertes tot l’any però es 
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realitzen de manera continuada dos o mes anys consecutius, 
el càlcul del nombre de contractacions s’haurà de fer en 
còmput anual de tal manera que la suma dels dies de 
contracte de la totalitat de persones contractades en la 
temporada sigui superior a 1.095 dies. 

• Sol·licitar l’exempció al moment de tramitar l’expedient amb el 
compromís de realitzar les contractacions dintre del primer 
mes de l’inici de l’activitat. 

• Dintre dels dos mesos següents a l’inici de l’activitat s’haurà 
de justificar documentalment les contractacions realitzades, i 
transcorreguts els dos anys de duració dels contractes, 
s’haurà de justificar documentalment que els contractes s’han 
mantingut tot aquest període. 

• En el cas de cooperatives els requisits laborals s’entendran 
independentment del regim escollit de la Seguretat Social. 

 
2.- Gaudiran de bonificació del 50% de les quotes establertes en les Tarifes: 

a) Les noves activitats que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o 
reobertura d’activitats existents dedicades a la investigació i recerca 
tecnològica, ambiental, biomèdica o d’atenció social. 

b) Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi, canvis de nom 
o reobertura d’activitats existents amb les següents condicions: 

- La superfície del local on es realitzarà l’activitat ha d’estar 
compresa entre 300 i 500 metres quadrats. 

- La creació de 3 o més llocs de treball. El compliment d’aquest 
requisit requereix: 
• La contractació d’un mínim de tres persones subjectes a règim 

general de la Seguretat Social i el manteniment de les 
contractacions per un període mínim de dos anys 
ininterromputs. 

• Tractant-se d’activitats de temporada que no es mantenen 
obertes tot l’any però es realitzen de manera continuada dos o 
mes anys consecutius, el càlcul del nombre de contractacions 
s’haurà de fer en còmput anual de tal manera que la suma 
dels dies de contracte de la totalitat de persones contractades 
en la temporada sigui superior a 1.095 dies. 

• Sol·licitar l’exempció al moment de tramitar l’expedient amb el 
compromís de realitzar les contractacions dintre del primer 
mes de l’inici de l’activitat. 

• Dintre dels dos mesos següents a l’inici de l’activitat s’haurà 
de justificar documentalment les contractacions realitzades, i 
transcorreguts els dos anys de duració dels contractes, 
s’haurà de justificar documentalment que els contractes s’han 
mantingut tot aquest període. 
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• En el cas de cooperatives els requisits laborals s’entendran 
independentment del regim escollit de la Seguretat Social 

 
3.- Gaudiran de bonificació del 30% de les quotes establertes en les Tarifes: 

a) Els establiments que incorporin instal·lacions d’estalvi energètic i/o la 
utilització d’energies alternatives que no vinguin imposades per les 
ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable. 
Les condicions i requisits per a la concessió d’aquestes bonificacions 
s’establiran per la Junta de Govern Local, a proposta dels serveis tècnics 
municipals. En concret, la incorporació de mesures d’estalvi energètic 
comportarà els percentatges de bonificació següents: 
• Instal·lació de sistemes de disminució del consum d’aigua (difusors en 

les aixetes, cisternes de doble cos i reaprofitament de les aigües brutes): 
fins a 10%. 

• Instal·lació de sistemes d’escalfament d’aigua per plaques solars: 10%. 
• Altres sistemes d’estalvi energètic fins a 10%. 
No s’aplicarà aquesta bonificació en aquells edificis de nova construcció en 
els que sigui d’obligat compliment l’aplicació de mesures d’estalvi energètic 
i d’aigua, així com la instal·lació de plaques solars segons regulen les 
ordenances corresponents. 

b) Quan l’activitat es realitzi exclusivament en edificis catalogats o en pisos 
ubicats en cases de catàleg. 

 
4.- Els beneficis fiscals establerts en els números 2 i 3 són acumulables (aplicables 
successivament) en un mateix expedient sense que, en cap cas, la quota resultant 
d’aquesta aplicació pugui ser inferior a 198,00 Euros. 
 
5.- L’aplicació dels  beneficis fiscals regulats en aquest article està condicionada a 
que el titular del local de l’activitat pel que es demana la corresponent bonificació: 

- No tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament per tributs o altres ingressos 
de dret públic o privat.  
Aquesta circumstància s’haurà de justificar documentalment pel titular de 
l’activitat en el moment d’iniciar la tramitació de la llicència o comunicació 
prèvia. 

- No estigui ubicat en zones fora d’ordenació urbana o no legalitzades 
 
6.- L’incompliment dels requisits o d’alguna de les justificacions indicades en els 
números anteriors comportarà la revocació de l’exempció o de la bonificació, i la 
reclamació de la taxa corresponent amb un increment del 10%. 
 
 
Article 7è.   Meritació   
 
1.-  La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal 
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita 
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activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència ambiental 
corresponent, que no es tramitarà si no es justifica el pagament de la mateixa, o en el 
moment de presentar la instància que iniciï el corresponent procediment si es formula 
expressament. 
  
2.-  Quan l’obertura s’hagi realitzat sense haver obtingut la llicència o presentat la 
comunicació prèvia corresponent, la taxa es meritarà quan s’iniciï efectivament 
l’activitat municipal que porti a determinar si l’establiment reuneix o no les condicions 
exigibles, amb independència de l'inici de l’expedient de clausura de l‘activitat per no 
disposar de títol habilitant o d’altres actuacions sancionadores.  
 
3.-  Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap 
manera per la denegació de la llicència sol·licitada o per la seva concessió 
supeditada a la modificació de les condicions de l’establiment o del projecte 
presentat, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha 
concedit la llicència  o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les 
activitats sotmeses al regim de comunicació prèvia . 
 
En cas de desistiment previ a la concessió de la llicència o abans de la visita de 
comprovació en el règim de comunicació prèvia, seran d’aplicació les reduccions de 
la quota establertes a l’apartat 2.e) de l’article 5 d’aquesta Ordenança, segons el 
règim que correspongui. 
 
 
Article 8è.   Declaració, Liquidació i ingrés 
 
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a 
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti a les oficines 
municipals la instància que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també 
degudament l’imprès d’autoliquidació de la taxa, la qual s’haurà de satisfer abans de 
l’inici de la tramitació de l’expedient, segons les quotes i regles contingudes als 
articles 5 i 6 de la present Ordenança per al càlcul de la quota tributària. 

 
2.- Les persones interessades en tramitar l’obertura d’una activitat, amb 
independència del regim de tramitació que se li apliqui,  presentaran a l’Ajuntament: 

- La sol·licitud corresponent amb especificació de l’activitat o activitats que es 
realitzaran en el local.  

- Croquis del local i fotografies. 
- Contracte de lloguer o el títol d’adquisició del local. 
- Documentació tècnica necessària d’acord amb la normativa aplicable. 
- Autoliquidació acreditativa del pagament de la taxa. 

  
3.-  En els supòsits en què no es realitzi autoliquidació, una vegada nascuda 
l’obligació de contribuir es practicarà la liquidació corresponent per part de 
l'Administració amb l’increment de quota establerta a l’apartat 2.f) de l’article 5 
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d’aquesta Ordenança, segons el règim que correspongui, amb independència de 
l'inici de l’expedient de clausura de l‘activitat per no disposar de títol habilitant o 
d’altres actuacions sancionadores. 
  
 
Article 9è.   Infraccions i sancions 
 
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de vuit de 
novembre de dos mil deu, començarà a regir el dia 1 de gener de 2011. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que se n’esdevinguin la modificació o la 
derogació expresses. 
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Ordenança fiscal núm. 10 
 

Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats  
d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient 

   
 
Article 1r.   Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la intervenció de l’Administració en activitats 
d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient, que es regirà per aquesta 
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i 
següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa: 
 

a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a verificar si els 
actes d’edificació i ús del sòl a què es refereix la legislació d’urbanisme 
vigent a Catalunya s’ajusten a la Llei, al Pla general d’ordenació urbana i a la 
resta de normativa urbanística, com també la seva sol·licitud de pròrroga. 

b) La prestació dels serveis de gestió i tramitació dels instruments de 
planejament i gestió urbanístics, tant si són impulsats per iniciativa privada 
com per iniciativa municipal. 

c) L’activitat municipal administrativa consistent en actes de gestió i tramitació 
dels expedients contradictoris de ruïna. 

d) Tramitació d’ordres d’execució d’obres, enderrocs, reparacions y altres actes 
subjectes a llicència urbanística que puguin ser realitzats por subjecte 
diferent de l’obligat. 

e) Tramitació d’execucions subsidiàries per incompliment d’una ordre 
d’execució en els supòsits de l’apartat anterior, o per incompliment de les 
obligacions imposades per Ordenances o acords municipals quan no s’atén 
una ordre o apercebiment previ amb aquesta finalitat. 

f) Tramitació de procediments expropiatoris incoats a instància de tercers quan 
aquests hagin de ser els beneficiaris del bé o dret expropiat. 

g) Tramitació de Cèdules d’Habitabilitat. 
h) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, desenvolupada en el marc de la 

Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, que es concreta en la comprovació, 



 
 
Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, 
via pública i medi ambient- OF Nº 10 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

control i inspecció dels habitatges buits i dels deures de conservació i 
rehabilitació dels immobles. 

 
En els supòsits de les lletres d) i e) estan expressament subjectes a les taxes les 
tramitacions que hagin estat provocades pels interessats, que els ocasionin un 
benefici especial, i les que siguin de necessària prestació per raons d’urgència per 
causa d’ordre públic, seguretat, salubritat o higiene, hagin estat o no sol·licitades pels 
interessats. 
 
2.- Les llicències atorgades caducaran en els terminis assenyalats a l’article 186 del 
vigent Pla municipal d’urbanisme. 
 
 
Article 3r.   Subjecte passiu 
 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats 
a què es refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si escau, arrendataris dels immobles 
en què es realitzin les construccions o instal·lacions o s’executin les obres. 
 
2.- En tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
3.- En els casos d’ordres d’execució, execucions subsidiàries o procediments 
expropiatoris incoats a instància de tercers són subjectes passius contribuents les 
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article article 35.4 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària contra las que es dirigeix l’ordre 
d’execució o les que hagin provocat o resultin beneficiades o afectades per la 
execució o pel servei prestat. 
 
4.- En el cas d’actuacions municipals de comprovació, control i inspecció dels 
habitatges buits i dels deures de conservació i rehabilitació dels immobles, els 
propietaris dels mateixos. 
 
 
Article 4t.   Responsables 
 
La responsabilitat solidària o subsidiària d’altres persones físiques, jurídiques o 
entitats de les obligacions tributàries dels deutors principals s’exigirà en els supòsits 
establerts als articles 35 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, i de conformitat amb el procediment establert a la mateixa, atenen a les 
especificacions regulades a l’Ordenança Fiscal General d’aquest Ajuntament.  
 
 
Article 5è.   Base imposable 
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Constitueix la base imposable de la taxa: 

 
a) El nombre de parcel·les resultants quan es tracti de parcel·lacions urbanes.      
b) El nombre de metres lineals en els casos d’obertura de rases. 
c) El cost real i efectiu de l’obra civil, instal·lacions, serveis i equipaments 

domèstics, quan siguin moviments de terra, obres de nova planta, de 
reforma, de modificació d’estructures o d’aspecte exterior de les edificacions 
existents. 

d) El nombre d’habitatges construïts en els supòsits de primera ocupació. 
e) El sostre computable comprès dintre de l’àmbit en la tramitació de figures de 

planejament o gestió urbanística. 
f) Taxació del terreny segons la fórmula establerta pels projectes de 

reparcel·lació. 
g) El 130% del cost real de l’obra realitzada i dels serveis prestats per 

l’Administració en les execucions subsidiàries.  
 
 
Article 6è.   Quota tributària 
 
1.- La quota tributària es desprèn d’aplicar el tipus de gravamen que en resulti a la 
base imposable i segons els següents paràmetres: 
 

 Euros 
a) En els supòsits de parcel·lacions urbanes i divisions horitzontals 
        més 51,20 Euros per parcel·la resultant. 

101,40 

  
b) En els supòsits d’obertura de rases, instal·lacions a la via pública 

de conduccions elèctriques i canonades de serveis, la seva 
reparació i qualsevol altre classe de connexió: 
1. Rases de qualsevol profunditat per metre lineal o fracció en 

carrers i/o camins sense urbanitzar............................................. 7,00 
2. Rases de qualsevol profunditat als carrers, passeigs o les 

places urbanitzades amb paviment tipus panot, llosetes o 
similars, per metre lineal o fracció.................................….......... 13,10 

3. Rases de qualsevol  profunditat  als passeigs, places o carrers 
urbanitzades amb paviment d’empedrat, lloseta asfàltica o 
derivats, o altres elements de fàcil composició, per metre lineal 
o fracció........................................................................................ 26,20 

4. Rases de qualsevol profunditat en passeigs, places o carrers 
urbanitzades amb paviment especial a base d’asfalt, derivats de 
formigó o altres procediments continus anàlegs, per metre lineal 
o fracció........................……...…………....................................... 52,35 

(Els drets regulats en aquest apartat s’aplicaran no tan sols 
als metres de rasa, sinó també als metres de superfície que, 
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amb motiu de l’obertura de la rasa, resultin afectats pels 
moviments de terra que es produeixin) 

  
c) En els supòsits de obres de nova planta, de reforma, reparació i 

manteniment, obres de modificació d’estructures o d’aspecte 
exterior de les edificacions existents, enderrocs, instal·lacions de 
serveis, instal·lacions de rètols en façana, instal·lacions de grues, i 
moviments de terra:  
1. Obres menors de reparació o manteniment necessari d’edificis, 

o reformes, tant si aquestes son objecte de llicència com de 
comunicació prèvia o declaració responsable:  

- Amb un pressupost inferior a 2.600,00 Euros ........................... 48,65 
- Amb un pressupost igual o superior a 2.600,00 Euros i inferior 
a 5.200,00 Euros .................................................................... 70,90 
- Amb un pressupost igual o superior a 5.200,00 Euros ............. 103,25 

Quan es tracti d’obres d’adequació de local per a dur a terme 
una activitat, a la quantitat anterior en funció del pressupost de 
l’obra s’afegirà la quantitat fixa següent segons el tipus 
d’activitat:  
a) Activitats innòcues ................................................................ 105,25 
b) Activitats sotmeses al règim de comunicació o declaració 

responsable regulades per la Llei 20/2009 de Prevenció i 
Control Ambiental de les Activitats (LPCAA) .......................... 316,00 

c) Activitats sotmeses al règim de llicència de la Llei 20/2009 de 
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA)  ....... 421,00 

d) Activitats de restauració sense música sotmeses al 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 
(REPAR) ................................................................................. 316,00 

e) Activitats de restauració amb música mecànica o en viu 
sotmeses al règim del Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (REPAR) ............................................. 526,50 

f) Activitats recreatives sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives (LEPAR) ........................ 631,75 

2. Enderrocs .................................................................................... 131,00 
3. Obres majors:   

Unifamiliars ................................................................................. 425,30 
Plurifamiliars ............................................................................... 
    més 106,85 Euros per pis o local construït, excepte pàrquing 

 
425,30 

Naus industrials .......................................................................... 
    més 106,85 Euros per element construït. 

 
425,30 

Pàrquing en edificis plurifamiliars, o pàrquings independents, 
per plaça de pàrking, traster o bicicleter ................................ 11,00 

4. Instal·lació grua............................................................................ 106,85 
5. Rètols publicitaris en façana........................................................ 51,20 
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Tanques publicitàries .................................................................. 150,00 
6. Moviment de terres amb projecte tècnic......................................  103,25 

  
d) En els supòsits de primera ocupació:  

- Unifamiliars…………………………………….......…………….. 147,60 
- Plurifamiliars………………………………………..........………. 147,60 

més 17,50 Euros per element  
- Naus industrials ...................................................................... 147,60 

més 17,50 Euros per element  
- Activitats (Locals comercials, Edificis comercials, etc) 0,163 

Euros/m2, amb un mínim de 100,00 Euros 
 

- Actes d’inspecció pel control de les primeres ocupacions ...... 200,00 
  
e) Tala d’arbres ……………………………………………………........... 125,30 
  
f) Bases de telefonia mòbil …………………………………............…… 425,30 
  
g) En els supòsits d’actes  de gestió  i planejament urbanístics:  

1. Avanç de Pla (*) ...........................................................................          916,00 
(*) Aquesta taxa també serà d’aplicació als avanços de pla que es 

tramitin en el marc d’un procediment previ d’avaluació ambiental, en 
relació a la posterior formulació o modificació de plans urbanístics. En 
tal cas, una vegada es presenti a tràmit l’instrument de planejament 
que integri l’informe de sostenibilitat ambiental d’acord amb el 
document de referència resultant de l’esmentat procediment 
d’avaluació ambiental, l’import corresponent a aquesta taxa serà 
deduït de la que correspongui a la tramitació de l’instrument de 
planejament en qüestió.  

2. Avanç de Pla amb delimitació de subsectors o polígons ............ 1.745,00 
3. Plans parcials urbanístics, Plans Parcials de delimitació, 

modificacions del Pla general ..................................................... 2.992,00 
4. Plans parcials urbanístics amb obres d’urbanització bàsiques .... 4.045,00 
5. Plans especials o de millora urbana ............................................ 2.492,00 
6. Estudis de detall ....................................……….....…..........…….. 1.871,00 
7. Estudis previs d’Unitats de Composició Arquitectònica, i 

reajustament d’alineacions i rasants, i concreció de l’ordenació 
de volums .................................................................................... 1.497,00 

8. Bases i estatuts de Juntes de Compensació i Projecte i bases 
de concertació ............................................................................. 1.654,00 

9. Constitució d’entitats urbanístiques col·laboradores  .................. 916,00 
10. Projectes de reparcel·lació  ....................................................... 2.077,00 
11. Delimitació de polígons i unitats d’actuació  ....…………........... 1.745,00 
12. Normalització de finques ...………………………….................... 1.414,00 
13. Projectes d’obres d’urbanització bàsiques o avantprojecte ...... 2.077,00 
14. Projecte d’obres d’urbanització complementàries  ................... 1.648,00 
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15. Acta de recepció de les obres d’urbanització  ........................... 1.159,00 
Aquestes taxes s’imputaran, si s’escau, juntament amb les 

liquidacions provisionals de les quotes urbanístiques. 
 

Les tarifes d’aquest apartat no inclouen les despeses de tramitació 
i els imports de les publicacions dels edictes al BOP i als diaris 
de gran difusió que, en tot cas, aniran a càrrec dels interessats. 

 

  
h) Tramitació d’expedients contradictoris de ruïna: 
      Per a la tramitació de cada expedient .......................................... 

 
2.164,00 

  
i) Inspeccions i informes de tècnics municipals:   

i1) Quan siguin conseqüència de sol·licituds dels particulars o 
derivats de la inactivitat o incompliment de les obligacions dels 
propietaris en presentar els informes requerits, amb relació a 
l’estat de conservació i manteniment dels habitatges, quan no 
provinguin de situacions d’expedients de declaració de ruïna o 
de situacions d’imminent seguretat dels edificis: 

 

- Inspeccions amb durada no superior a 1 hora ....................... 200,00 
- Per cada hora addicional d’inspecció  .................................... 130,00 

i2) Inspeccions realitzades per comprovar les obres realitzades en 
regim de comunicació o declaració responsable ....................... 

 
130,00 

  
j) Sol·licitud de certificats de qualificació urbanística, altres informes 

urbanístics, o altres certificacions tècnics o administratius  sobre 
un expedient de urbanisme ........................................................... 

 
 

130,80 
  
k) La tramitació de canvi de titularitat d’una llicència urbanística ......... 130,80 
  
l) Tramitació d’ordres d’execució, per expedient .................................. 316,00 
  
m) Tramitació de procediments expropiatoris incoats a instància de 

tercers ............................................................................................. 
 

885,00 
  
n) Tramitació de Cèdules d’habitabilitat:  

- Primera ocupació 1 habitatge ........................................................ 12,00 
- Primera ocupació 2 a 5 habitatges, per habitatge ......................... 8,00 
- Primera ocupació 6 habitatges o més, per habitatge .................... 4,65 
- Segona ocupació, per habitatge .................................................... 9,25 
  

o) Per cada actuació de comprovació, control o inspecció sobre 
immobles, desenvolupada en el marc de la Llei 18/2007 ............... 200,00 

  
p) Tramitació d’expedients per l’execució subsidiària d’una ordre     

d’execució ........................................................................................ 1.500,00 
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2.- En els casos de pròrroga de llicències per conclusió del seu termini, segons el Pla 
general, l'import de la Taxa serà el resultat de calcular el 30 per cent de les taxes del 
número 1 d’aquest article en el moment en que es concedeixi aquesta pròrroga. 
 
 
Article 7è.-   Exempcions 
 
1.- Gaudiran d’exempció en aquesta taxa: 

 
a) Les obres de rehabilitació integral d’edificis en catàleg, d’acord amb el 

planejament vigent. No s’aplicarà l’exempció, encara que es tracti d’un edifici 
de catàleg, a les obres menors de rehabilitació que no afectin a la totalitat de 
l’immoble, i sempre que la rehabilitació integral del edifici no comporti 
l’increment del numero d’elements de l’edifici. 

b) Les obres de reforma per deficiències estructurals en l’edifici (aluminosi, 
termites). No s’aplicarà la subvenció si les deficiències estructurals o el mal 
estat del immoble es deuen a manca de manteniment del mateix.  

c) Les obres derivades d’incendis, inundacions i altres desastres naturals, amb 
l’acord singular de la Junta de Govern Local. 

d) Els canvis de rètols motivats per compliment de la llei de política lingüística 
sempre que el nou rètol reuneixi idèntiques característiques que el substituït.  

e) Les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis. 
f) Les obres que realitzin les entitats sense finalitat de lucre i les cooperatives 

d’habitatges, amb l’acord previ i singular de la Junta de Govern Local. 
g) Les obres que s’executin com a conseqüència d’afectacions de projectes 

d’urbanització o reparcel·lació. 
h) La realització d’obres o instal·lacions que no vinguin imposades per les 

ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable i que fomentin 
directament l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies alternatives. 

i) La realització d’obres o instal·lacions que no vinguin imposades per les 
ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable i que fomentin 
directament l’ús eficaç de l’aigua i l’explotació de l’aigua-pluja. 

j) Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels habitatges i 
edificis amb més de 40 anys d’antiguitat, promogudes pel propietari o 
arrendatari, i sempre que no s’incrementi el número d’elements de l’edifici. 

k) La realització d’obres majors que s’executin a l’àmbit d’actuació del PERI del 
nucli antic, sempre que no s’incrementi el nombre d’elements dels edificis. 

l) La desconstrucció d’obres. 
m) Les obres en edificis i habitatges i noves edificacions que siguin destinades a 

la creació de places d’allotjament turístic, sempre i quan estiguin integrades 
dintre de les zones de qualificació urbanística 1, 2, 3 i 4 que estiguin 
qualificades com a ús residencial. 

o)  Les obres destinades a la supressió de barreres arquitectòniques. 
p) La realització d’obres menors subjectes a comunicació  que es derivin dels 

programes d’ajut “arranjament d’habitatges gent gran” segons conveni signat 
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per la Diputació de Barcelona i previ informe favorable emes pels serveis 
socials municipals, que tindrà en compte el nivell de renda segon nivell el 
barem del art 3.4 de l’ordenança fiscal General. 

 
 
 
2.- Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent de la quota, previ la sol·licitud de 
l’interessat, la realització de les obres següents: 

a) Les obres derivades del resultat de la inspecció tècnica dels edificis de 
conformitat amb el Decret 187/2010 de 23 de novembre, sobre la inspecció 
tècnica dels edificis d’habitatges (ITE). 

b) La realització d’obres menors i les subjectes a comunicació d’obra per    
l’adequació per la instal·lació de noves activitats econòmiques, o reformes de 
les existents en els àmbits del Pla de millora Urbana del nucli antic, així com 
en el projecte integral del nucli antic.  

 
3.- D’acord amb l’article 9,1,e) del Reial decret 2329/83, de 28 de juliol, es concedeix 
una bonificació del 75% a la quota de les llicències de les obres acollides als plans 
de rehabilitació d’habitatges, amb l’acord previ i singular de la Junta de Govern Local. 
 
4.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa els subjectes passius que sol·licitin 
llicències per obres de nova construcció d’edificacions destinades a habitatges de 
protecció oficial o destinades al lloguer social perquè s’incorporin a la borsa de 
lloguer social de l’oficina local o comarcal d’habitatge. 
 
5.- Gaudiran d’una bonificació del 25 per cent de la quota la realització de les obres 
de rehabilitació següents, sempre que siguin efectuades per aconseguir la cèdula de 
habitabilitat i acabar amb la situació d’infrahabitatge a la ciutat: 

a) Adequació funcional: obres que proporcionin a d’edificació condicions 
suficients d’accés, estanquitat davant la pluja i humitat, aïllament tèrmic, 
xarxes generals d’aigua, gas, electricitat, telefonia, sanejament, etc. 

b) Aconseguir condicions mínimes de superfície útil, distribució interior, 
instal·lacions d’aigua, electricitat, gas, ventilació, il·luminació natural i aireig, 
aïllament tèrmic i acústic. 

c) Obres per estalviar consum energètic o adaptació a la normativa vigent en 
matèria d’aigua, gas, electricitat, protecció contra incendi o sanejament. 

 
6.- La concessió d’aquestes exempcions i bonificacions es troba condicionada a la 
seva sol·licitud prèvia, amb els requisits reglamentàriament establerts. 
Les condicions i requisits per a la concessió de les subvencions contingudes als 
apartats h) i i) de l’anterior número 1 s’establiran per la Junta de Govern Local, a 
proposta dels serveis tècnics municipals i d’acord amb les normes reguladores 
pròpies d’aquest tipus d’obres. 
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No podran accedir a les subvencions les construccions, instal·lacions i obres fora 
d’ordenació urbana o situats en zones no legalitzades, i les realitzades sense 
llicència municipal.  
 
 
 
 
Article 8è.   Meritació   

 
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal 
que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, hom entendrà iniciada aquesta 
activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística 
corresponent, o be la presentació de la sol·licitud d’obres amb règim de comunicació 
prèvia, que no es tramitarà si no es justifica el pagament de la mateixa. 
 
Tractant-se d’ordres d’execució, execucions subsidiàries o procediments 
expropiatoris incoats a instància de tercers, l’activitat municipal s’entendrà iniciada 
amb l’obertura de l’expedient corresponent. 
   
2.- Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència 
corresponent, la taxa es meritarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que 
porti a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici 
de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres 
o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables. 
 
3.- Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, aquesta només resultarà afectada 
en els supòsits i percentatges següents: 
 

- Renúncia expressa a la tramitació de la sol·licitud de llicència o desistiment 
de la tramitació de l’expedient amb anterioritat a la resolució administrativa 
d’aquest:  es liquidarà el 20% de la quota que correspongui. 
La renúncia a la tramitació de la sol·licitud de llicència o el desistiment de la 
tramitació de l’expedient desprès de la resolució administrativa o 
transcorreguts més de sis mesos després de l’inici de l’expedient, amb 
paralització del mateix per causes imputables a l’interessat, no comportarà 
cap minoració de la quota. 

- Denegació de la llicència: es liquidarà el 40 % de la quota que 
correspongui. 

 
 
Article 9è.   Declaració 
 
1.- Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres presentaran, 
prèviament, la sol·licitud corresponent i adjuntaran un certificat visat pel col·legi oficial 
respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l’obra i del lloc 
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d’emplaçament, on es faci constar l'import estimat de l’obra, les mides i la destinació 
de l’edifici.  
 
2.- Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s’exigeixi la 
formulació d’un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la 
sol·licitud un pressupost de les obres que s’han de realitzar, com una descripció 
detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que 
s’han d’utilitzar i, en general, de les característiques de l’obra o acte les dades de les 
quals permetin comprovar el seu cost. 
 
3.- Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s’ampliava el 
projecte, caldrà notificar-ho a l'Administració municipal tot adjuntant el nou 
pressupost o el reformat i, si escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 
 
4.- Tot acabament d’obra o instal·lació haurà de comunicar-se per escrit a 
l'Ajuntament. 
 
5.- L’atorgament d’obres pel règim de comunicació prèvia quedarà regulat per la 
corresponent ordenança reguladora del procediment de comunicació prèvia de 
determinades obres menors. 
 
6.- En les obres d’adequació de local per a du a terme una activitat caldrà presentar 
juntament amb la sol·licitud en regim de comunicació o llicència segons el cas, la 
autoliquidació corresponent així com la documentació tècnica requerida segons el 
tipus de tramitació, juntament amb un plano d’emplaçament i la declaració 
responsable del titular. 
 
 
Article 10è.   Liquidació i ingrés 
 
1.- Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, l'interessat practicarà 
l’autoliquidació, al moment de formular la seva sol·licitud, segons les regles 
contingudes en els articles 5 i 6 de la present Ordenança per al càlcul de la quota 
tributària. 
 
2.- En tot cas, l'Ajuntament podrà comprovar i modificar els valors declarats pel 
subjecte passiu segons el cost estimat pels Serveis Tècnics Municipals. 
  
3.- El pagament de la taxa no prejutja la concessió de la llicència. 
 
 
Article 11è   Reintegrament de les despeses de reconstrucció   
 
1.- Qualsevol obra, obertura de rases o aprofitament especial que comporti la 
depreciació continuada, la destrucció o el desarreglament temporal de les obres o 
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instal·lacions municipals, estaran subjectes al reintegrament del cost total de les 
respectives despeses de construcció, reparació, reinstal·lació, arranjament i 
conservació sense perjudici dels drets i taxes que es puguin originar. 
 
2.- La reposició dels paviments destruïts dels carrers i de les voreres s’efectuarà 
sempre a càrrec de l'interessat. 
 
Quan la inspecció facultativa municipal consideri mal compactat el reompliment de 
terra realitzat, s’efectuarà novament i anirà a càrrec de l'interessat. 
 
L'import dels treballs a càrrec de l'interessat per a la reposició de paviment a què 
s’ha fet referència serà valorat per la inspecció facultativa municipal. 
 
3.- Els beneficiaris estaran subjectes al dipòsit previ de les quantitats reintegrables 
com a garantia de les reposicions que ells mateixos efectuïn. 

 
4.- Per a la determinació de la quantitat a satisfer per calcular les fiances o dipòsits 
retornables per a la reconstrucció de paviments s’aplicarà la tarifa unificada de 
195,00 € per metre lineal de façana de vorera, vorada, calçada o similars. 

 
5.- Si la reposició afectés diferents elements del paviment, es valorarà el cost de la 
seva reconstrucció per a la reclamació en via administrativa. 
 
6.- Quan el dany sigui irreparable i la reposició resulti impossible es procedirà de la 
mateixa forma indicada en l’apartat anterior, i es carregarà la valoració tècnica amb 
un 100%. 
 
7.- Aquest dipòsit previ serà retingut com a garantia, i només es retornarà, si els 
Serveis Tècnics consideren que la reposició del paviment ha estat satisfactòria. En el 
cas que no ho considerin així es disposarà d’aquest dipòsit per poder-lo reparar. 
 
8.- No es reintegrarà cap dipòsit o fiança mentre no es justifiqui documentalment que 
l’abocament de la runa s’ha efectuat en un abocador degudament legalitzat. 
La devolució de la fiança per a la reconstrucció de paviments quedarà condicionada 
a la presentació de la comunicació de la primera ocupació, o bé si aquesta no fos 
preceptiva, la del certificat final d’obra 
 
 
Article 12è  Fiança per gestió de residus 
 
1.-  Els subjectes passius de la taxa hauran de dipositar una fiança per garantir 
la gestió dels residus d’enderrocs i altres residus de la construcció segons les 
quantitats següents: 

a) Residus d’enderrocs i de la construcció: 14,15 Euros/m3 de residus 
previstos en el projecte, amb un mínim de 41,45 Euros en obres menors, ja 
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sigui en tramitació de llicències com a obres en règim de comunicació 
prèvia, i de 141,65 Euros en la resta de casos. 

b) Residus d’excavacions: 7,05 Euros/m3, amb un mínim de 355,00 Euros i un 
màxim de 28.336,00 Euros. 

 
2.-  Els subjectes passius de la taxa hauran de disposar una fiança per garantir 
el desmantellament de les instal·lacions de les grues amb un mínim de 1.500.00 
Euros per grua instal·lada 
 
 
 
 
 
Article 13è   
 
L’exacció i liquidació de la present taxa és independent de l’exacció i liquidació que 
es realitzi de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
 
Article 14è.   Infraccions i sancions 
 
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de 
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva 
derogació expresses.  
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Ordenança fiscal núm. 11 
 

Taxa per a recollida d’escombraries 
 
 
 

Article 1r.   Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, i en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 
(segons les modificacions introduïdes per la Llei 15/2003, de 13 de juny), 
aquest Ajuntament estableix la taxa per a la recollida d’escombraries, que es 
regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que 
disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 

 
 

Article 2n.   Fet imposable 
 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa: 

a) La prestació del servei de recepció obligatòria de recollida, transport, i 
valorització o dipòsit dels residus municipals d’origen domèstic. 

b) La prestació del servei de recollida, transport, i valorització o dipòsit 
dels residus comercials. 

c) La prestació del servei de neteja viària i recollida de residus per les 
activitats que es desenvolupen a la ciutat, sol·licitades per entitats, 
associacions, particulars o d’altres, i que requereixin d’aquests serveis. 

d) La prestació del servei de neteja viària i recollida de residus sol·licitats 
per terrasses autoritzades a  la via pública. 

 
2.- A aquest efecte, es consideren: 
 

a) Residus municipals d’habitatges, allotjaments i pàrquings particulars: 
Els que per la seva naturalesa o composició es poden assimilar als que 
es produeixen en els  llocs esmentats  i no tenen la consideració de 
residus especials. 

b) Residus comercials: els generats per l’activitat pròpia del comerç al 
detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els 
serveis. Són equiparables a aquesta categoria, a efectes de gestió, els 
residus originats per la indústria que tinguin la consideració 
d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix la Llei 
6/1993, segons les modificacions introduïdes per la Llei 15/2003, de 13 
de juny. 
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S’exclouen d’aquests conceptes:  
-   Els residus industrials. 
- Les runes d’obres majors. 
- Els detritus humans. 
- Les matèries i els materials contaminats, corrosius o perillosos. 
- Els residus que en la seva recollida o abocament requereixin l’adopció 

de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.  
- Els residus que, per llurs característiques, esdevinguin difícils de 

recollir, transportar, valoritzar o eliminar, segons resolució motivada de 
l’Ajuntament. 

 
3.- No estan subjectes al pagament de la taxa els titulars de les activitats que 
generin  residus comercials la gestió dels quals es realitzi totalment mitjançant 
un gestor autoritzat, sempre que: 

- Es demani de forma expressa a l’Ajuntament  la no subjecció. 
- Es justifiqui documentalment davant d’aquesta Administració que es 

realitza una gestió correcta dels residus comercials, d’acord amb les 
previsions de la Llei 6/1993, segons les modificacions introduïdes per la 
Llei 15/2003, de 13 de juny. 

 
En conseqüència, pel que fa a titulars d’activitats que generen residus 
comercials, la subjecció al pagament de la taxa es dóna quan aquells s’han 
d’acollir al sistema municipal de gestió dels residus, perquè no hagin optat per 
realitzar la gestió mitjançant un gestor autoritzat o hagin optat per aquest darrer 
sistema però de forma parcial.  
 
 
Article 3r.   Subjectes passius i responsables 
 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, que: 

a) Ocupin o utilitzin els habitatges o allotjaments situats en els llocs, 
places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé a títol de 
propietari o d’usufructuari, habitant, arrendatari o fins i tot, de precari. 

b) Siguin titulars de qualsevol activitat susceptible de generar residus 
comercials, excepte quan es tracti d’activitats no subjectes de 
conformitat amb l’apartat 3 de l’article anterior. 

 
2.- En el supòsit de recollida de residus sòlids urbans d’habitatges i 
allotjaments, tindrà la consideració de substitut del contribuent el propietari de 
l’habitatge o allotjament, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes 
satisfetes sobre els usuaris beneficiaris del servei. 
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Article 4t.   Exempcions i Bonificacions 
 
1.- Es declaren exempts de pagament de la taxa: 

a) Els subjectes passius, substituts dels contribuents, que compleixin la 
totalitat de les condicions establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança 
Fiscal General d’aquest Ajuntament. 
Gaudiran d’una subvenció equivalent a la totalitat de la quota de la taxa 
les persones que, ocupant un habitatge en règim de lloguer i sempre 
que el propietari els repercuteixi la quota de la taxa, compleixin la 
totalitat de les condicions establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança 
Fiscal General d’aquest Ajuntament. 

b) El primer any d’exercici d’activitat els subjectes passius que hagin 
gaudit de l’exempció de pagament regulada a l’article 6.1.c) de la Taxa 
per la intervenció integral de l’Administració municipal en activitats i 
instal·lacions.  

 
2.-  Els subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant l’any 
2014 de la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil, gaudiran 
d’una bonificació a l’any 2015 a la quota establerta a l’apartat A) del punt 1 de 
l’article 5è, Habitatges i allotjaments, segons els percentatges següents: 
 

Vegades utilització  Percentatge  
De 6 a 10 20% 
Mes de 10 40% 

 
Gaudiran d’una subvenció a l’any 2015 equivalent al percentatge de la quota de 
la taxa indicat en el quadre anterior, les persones que compleixen les 
condicions següents: 
 

a) Ocupar un habitatge en règim de lloguer amb contracte vigent. 
b) Acreditar un ús regular i continuat durant l’any 2014 de la deixalleria 

municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil. 
c) Que el subjecte passiu de la taxa d’escombraries de l’habitatge hagi 

pagat la quota de l’exercici pel que es demana la subvenció. 
d) Acreditar que se l’ha repercutit la quota de la taxa d’escombraries de 

l’habitatge de l’exercici pel que es demana la subvenció. 
 
Només es concedirà una bonificació o subvenció per unitat familiar i habitatge. 
 
L’acreditació de la utilització regular del Punt Net o la deixalleria mòbil es 
realitza mitjançant una targeta lliurada de manera gratuïta a sol·licitud dels 
usuaris. 
 
3.- S’estableix una bonificació fins al 60% de la quota establerta als apartats B) 
fins a J) del punt 1 de l’article 5è, als usuaris del servei, subjectes a la taxa pels 
residus comercials, que: 
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a)  Realitzin una utilització regular del Punt Net. 
b) Formalitzin una sol·licitud expressa i individual a l’Ajuntament de 

recollida, reciclatge i eliminació de deixalles. 
c) Acreditin documentalment la condició d’afiliats dels diferents 

Gremis municipals que hagin formalitzat un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament. 

 
Els criteris que l’Ajuntament tindrà en compte per aplicar les diferents 
bonificacions són: 

a) La utilització regular del Punt Net d’acord amb les condicions que 
s’estableixen en el seu Reglament d’explotació, amb uns percentatges 
de bonificació en funció dels viatges anuals realitzats durant l’any 2014: 

- De 10 a 15 viatges:  10 % 
- De 16 a 30 viatges:  20 % 
- De 31 a 45 viatges:  30 % 
- Més de 45 viatges:  40 % 

 
Els residus aportats en quantitats significatives que no comptabilitzaran 
a l’hora de bonificar la taxa són els següents: 
� Fustes 
� Plàstics 
� Pneumàtics 
� Runes 
� Electrodomèstics (amb CFC) 
� Porexpan 
� Restes vegetals 
� Matalassos 
� Andròmines 
� Fibrociment-uralita 
� REPQ Especials (pintures, vernissos, dissolvents, fitosanitaris, 

cartutxos, etc.) 
� Extintors 

 
Els residus aportats en quantitats significatives que comptabilitzaran a 
l’hora de bonificar la taxa són els següents: 
� Electrodomèstics (sense CFC) 
� Electrònics 
� Oli mineral 
� Oli vegetal 
� Filtres d’oli (cotxes particulars) 
� Piles 
� Làmpades fluorescents 
� Làmpades de descàrrega 
� Envasos (plàstic, llaunes, briks) 
� Vidre domèstic 
� Paper i cartró 
� Roba 
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� Vidre pla 
� Bateries 
� Ferralla 
� CD’s i DVD’s 

 
El càlcul d’aquesta bonificació per ús del Punt Net s’aplicarà d’ofici, a 
partir de les dades gravades al registre d’utilitzacions de que disposa 
l’Ajuntament. 
 

b) Sol·licitud expressa i individual a l’Ajuntament segons les condicions 
següents, amb un màxim de bonificació del 20%: 
� Manifestar expressament el compromís de compliment de la 

normativa legal vigent sobre residus, que prescriu gestionar 
correctament els residus i dur a terme les separacions previstes de 
brossa orgànica, paper, vidre, envasos, etc: fins el 10%. 

� Acreditar amb el certificat corresponent un contracte particular de 
recollida i gestió de deixalles no assimilables a urbanes sempre 
que estigui d’acord amb la normativa de residus vigent: el 5% per 
cada contracte. 

� Col·laborar en recollides específiques existents o que es 
promoguin, d’oli i de cartró comercial porta a porta: 5% per cada 
contracte. Caldrà presentar el certificat que ho acrediti. 

� Per la reducció significativa dels residus aportats als contenidors de 
la via pública: fins el 10%. Caldrà justificació. 

� Per la disposició ordenada de determinats tipus de residus a la via 
pública de manera que s’eviti l’impacte negatiu sobre l’entorn urbà: 
fins el 10%. Caldrà justificació. 

 
c) Els afiliats dels diferents Gremis municipals que hagin formalitzat un 

conveni de col·laboració amb l’Ajuntament gaudiran d’una bonificació 
del 30%: 

 
Si l’aplicació conjunta dels anteriors criteris i percentatges dóna un percentatge 
acumulat superior a 60%, s’aplicarà la bonificació màxima del 60%. 
 
La sol·licitud dels beneficis fiscals establerts en aquest número s’hauran de 
presentar a l’Ajuntament fins al 31 de març de l’exercici pel que es pretén 
l’aplicació. 
 
Només podran acollir-se al règim de bonificacions establert en aquest article els 
titulars que s’acullin de forma total al sistema municipal de gestió de residus 
comercials. 
 
Per optar a les bonificacions caldrà que els interessats compleixin la normativa 
legal vigent sobre residus, com pot ser gestionar correctament els residus 
industrials i dur a terme les separacions previstes de brossa orgànica, paper, 
vidre, envasos i d’aquells residus que s’han de portar a la Deixalleria. 
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4.- La realització d’obres a la Via Pública que afectin de forma directa a les 
activitats subjectes a la taxa en la seva modalitat de residus comercials, tindran 
una bonificació de les quotes regulades als apartats B) a J) del número 1 de 
l’article següent, proporcional al temps de duració de les obres. 
 
5.- Els subjectes passius que a l’exercici immediatament anterior hagin 
incrementat la plantilla de treballadors amb contracte indefinit en un centre de 
treball de Vilanova i la Geltrú, gaudiran de bonificació a la taxa de l’exercici en 
els percentatges següents: 
 

a) Centres de treball amb 5 o menys treballadors: 
- Increment 1 treballador:   10% 
- Increment 2 treballadors:   15% 
- Increment 3 o més treballadors:  25% 

 
b) Centres de treball amb més de 5 treballadors: 

- Increment fins a un 10% treballadors: 10% 
- Increment entre 10% i 25% treballadors: 15% 
- Increment entre 25% i 50% treballadors: 30% 
- Increment més 50% treballadors:  50% 

 
Si el subjecte passiu disposa de diferents activitats o locals d’activitat al nostre 
municipi, la bonificació només s’aplicarà a la quota dels locals on es 
compleixen les condicions indicades. 
 
La sol·licitud d’aquest benefici fiscal s’haurà de tramitar dintre del primer 
trimestre de l’exercici aportant la documentació justificativa següent: 

- Nombre i situació dels contractes indefinits a 1 de gener de l’any 
anterior al de la sol·licitud. 

- Contractes indefinits formalitzats al llarg de l’any anterior al de la 
sol·licitud. 

- Declaració del sol·licitant comprometent-se a mantenir el nombre de 
contractes indefinits al llarg de l’any de la sol·licitud i l’any posterior. 
L’incompliment d’aquest compromís comportarà la pèrdua del benefici 
fiscal i la liquidació de les quantitats bonificades.  

 
 
Article 5è.   Base imposable i quota tributària 
 
1.- La quota tributària resulta de l’aplicació de les tarifes següents: 
 

 Euros 
A) Habitatges i allotjaments ...................................……….......................... 89,00 

 
B) Hotel, pensió, hostal, residències d’estudiants, per a cada plaça (amb 

un mínim de 890,00 Euros) ..................................……………….............. 
 

30,10 
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C) Centres d’ensenyament, Residències d’avis i Centres sanitaris ............. 890,00 

  
D) Cafeteries, cafès, bars, bars-restaurants, restaurants, cinemes, bingos, 

gelateries, xocolateries, sales de festa, discoteques i similars.  
 

- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2 ……………….................... 979,10 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2 .................... 1.057,80 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2 ....... 1.244,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2 ....... 1.391,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2 .... 1.550,50 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2 .. 1.625,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2 .... 1.654,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2 .. 1.992,50 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2 .................…………... 2.435,00 

Els cinemes gaudiran d’una reducció del 30%.  
  

E) Locals comercials que incloguin articles de menjar:  
- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2 ……………….................... 414,00 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2 .................... 474,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2 ....... 607,55 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2 ....... 1.102,30 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2 ....... 1.728,50 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2 ...... 1.810,20 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2 .... 1.842,30 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2 .. 2.435,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2 .................…………... 3.512,00 

  
F) Altres locals comercials, industrials i serveis, despatxos i oficines:  

- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2 ……………….................... 228,75 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2 .................... 336,40 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2 ....... 536,15 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2 ....... 735,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2 ....... 1.072,30 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2 ....... 1.124,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2 ..... 1.144,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2 .. 1.905,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2 .................…………... 2.703,00 

Quan es tracti d’entitats bancàries, les quotes s’incrementaran un 30% 
sobre la tarifa que correspongui segons la superfície. 

 

Si les activitats classificades en aquest apartat es desenvolupen en 
habitatges (que tinguin aquesta consideració a efectes de l’Impost 
sobre Béns Immobles)  

 
 

89,00 
  

G) Càmpings, per a cada 100 places o fracció ......………………............... 2.039,00 
  
H) Parades de mercats municipals ………………………………….............. 422,30 
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I) Parades de mercats ambulants i transitoris, barraques de fira, per dia .. 7,40 
  

J) Quioscs …………………………………………………………….............. 233,40 
  

K) Activitats a la via pública:  
1- Activitats amb restauració  

- Format petit ..................................................................................... 138,00 
- Format gran ..................................................................................... 276,00 

2- Activitats sense restauració  
- Format petit ..................................................................................... 56,00 
- Format gran ..................................................................................... 112,00 
Es consideren activitats de petit format aquelles que siguin 
sectorials sense difusió o que apleguin menys de 300 persones.  
Es consideren activitats de gran format, aquelles de caire municipal, 
amb gran difusió o que apleguin més de 300 persones.  

  
L) Pàrquings privats o comunitaris:  

- De 6 a 9 places d’aparcament  40,00 
- De 10 a 25 places d’aparcament  50,00 
- De 26 a 50 places d’aparcament  60,00 
- De més de 50 places d’aparcament  100,00 

 
Als efectes dels apartats B) a J) es considerarà com a superfície de l’activitat la 
resultant de la suma de les superfícies següents: 

a) La superfície total del local on es desenvolupa l’activitat, incloent-hi la 
totalitat de dependències dedicades a la mateixa o que li serveixen de 
suport (magatzems, dipòsits, despatxos, etc.). 

b) La superfície total d’ocupació del domini públic al llarg dels dotze mesos 
del període impositiu (s’hagi obtingut o no la corresponent llicència o 
autorització municipal). Aquesta superfície serà el quocient resultant de 
dividir entre dotze la suma de l’efectiva ocupació de domini públic de 
cadascú dels dotze mesos. 

 
Les quotes fixades a la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any, 
llevat els supòsits d’alta de l’immoble o de que l’activitat econòmica no 
s’exerceixi tot l’any. En aquests casos les quotes es prorratejaran per trimestres 
naturals, inclòs aquell en què s’acrediti el final d’obra de l’immoble o en que es 
realitzi l'inici o el final de l’activitat. 
 
També es prorratejarà la quota per trimestres naturals en els supòsits de baixa 
a la matrícula per reconeixement de la no subjecció a la taxa. 
 
Quan el contribuent per residus comercials subjecte a les tarifes definides en 
els apartats B) fins el J) s’hagi acollit només parcialment al sistema municipal 
de gestió de residus, les tarifes es reduiran en proporció amb el volum i el tipus 
de residus gestionat per l’Ajuntament.  
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2.- En locals i establiments compartits per diferents titulars que siguin subjectes 
passius de la taxa i que realitzin activitats gravades en el mateix grup de tarifa, 
s’estableix una reducció d’acord amb el pes de cada titular en la superfície del 
local, segons el quadre següent: 

 
Participació en superfície 

local (%) 
2 ó més subjectes passius. 

(% de reducció) 
Fins al 20% 70 % 

Del 20,01 %  al  40% 50% 
Del 40,01 %  al  60% 30% 
Més del 60% 0% 

 
3.- En cas d’establir-se una recollida especial per a determinats tipus 
d’establiments o locals, el seu cost serà repartit entre els establiments 
beneficiats en proporció als residus recollits o a alguna altra mesura objectiva 
que determini l'Ajuntament. 
 
4.- Pel que fa als locals i establiments, es considera que les tarifes indicades 
cobreixen el volum màxim diari de residus, que s’estableix en 120 litres diaris. 
Si mitjançant declaració del subjecte passiu o comprovació per part de 
l’Administració, els residus que genera un establiment supera el volum màxim 
esmentat, a les tarifes anteriors s’afegirà la quota següent : 
 

 Euros 
Excés fins a 120 l. diaris: 301,20 
Excés fins a 240 l. Diaris: 602,40 
Excés fins a 360 l. diaris 902,50 
Excés fins a 480 l. Diaris 1.203,00 
Excés fins a 1.100 l. Diaris 2.160,00 
Per cada  1.100 l. diaris d’excés 2.160,00 

 
5.- En qualsevol cas, els subjectes passius de locals o establiments definits a 
l’article 5è, apartats B) fins a J), poden presentar a l’Ajuntament una declaració 
que justifiqui, per una banda, la producció real anual de residus assimilables a 
domèstics, degudament acreditada per una auditoria d’empresa especialitzada, 
la qual estigui certificada, i per altra banda, el compliment de la normativa 
vigent pel que fa a la recollida i eliminació de la resta de residus generats.  
 
L’Administració, prèvia comprovació de la declaració, expedirà la liquidació de 
la taxa d’acord amb les dades aportades per l’usuari. La tarifa que s’estableix 
per Kg de residu produït assimilable a domèstic és de 0,254 EUR/Kg. 
 
Les auditories que es realitzin tindran una vigència de quatre anys, si bé 
anualment  el subjecte passiu haurà de fer una declaració jurada de què no hi 
ha hagut canvis significatius en el volum de residus generat. Si es produeixen 
modificacions, caldrà acompanyar a la declaració la documentació justificativa 
que correspongui. 
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En el supòsit de liquidació de la taxa d’acord amb aquest apartat no s’aplicarà 
cap de les bonificacions establertes en els punts anteriors. 
 
La sol·licitud d’auditoria i la declaració jurada anual s’hauran de presentar dintre 
del primer trimestre de cada exercici perquè resultin aplicables a la quota del 
mateix. 
 
6.- Els titulars de locals o establiments en què s’exerceixi una activitat 
consistent en la venda de productes de menjar per al consum a la via pública, 
tindran un recàrrec del 100% de la tarifa que els correspondria. La Junta de 
Govern Local, a proposta de la Regidoria de Serveis Viaris, aprovarà la relació 
de subjectes passius en què es donen els supòsits establerts en aquest 
apartat, i ho comunicarà als interessats. 
 
 
Article 6è.   Meritació   
 
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què 
s’iniciï la realització del servei. Aquest s’entendrà iniciat: 

a) En la prestació del servei en habitatges i allotjaments, atesa la seva 
naturalesa de recepció obligatòria, quan aquest estigui establert i en 
funcionament en els carrers o llocs on s’ubiquin els immobles. 

b) En la prestació del servei quan es tracte de residus comercials en el 
moment en que efectivament es presti perquè el titular de l’activitat 
perquè no hagi optat per realitzar la seva gestió mitjançant un gestor o 
gestora autoritzat. 

 
2.- Una vegada iniciada la prestació del servei, i aquesta s’estengui a varis 
exercicis,  les quotes es meritaran el primer dia de cada any natural, llevat els 
supòsits de l’alta de l’immoble i d’inici de l’activitat econòmica, en què la taxa es 
meritarà en la data d’acabament de l’obra nova i en la data de l'inici de l’activitat 
econòmica. 
 
 
Article 7è.   Declaració i ingrés 
 
1.- A la taxa corresponent a habitatges i allotjaments ubicats en immobles on 
s’hagi realitzat una nova construcció, reforma general, rehabilitació o divisió 
horitzontal, els subjectes passius no hauran de realitzar cap declaració d’alta. 
La incorporació al padró es realitzarà a partir de les dades de la documentació 
presentada a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
Qualsevol variació de les dades de l’immoble que afectin a la taxa s’haurà de 
declarar dintre del termini de trenta dies següents a la modificació. 
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2.- Els subjectes passius que realitzin activitats que generin o puguin generar 
residus comercials hauran de sol·licitar a l’Ajuntament la no subjecció a la taxa 
municipal, en els termes exposats a l’article 2 d’aquesta Ordenança, dintre del 
termini de trenta dies següents a l’inici de l’activitat. La no formalització 
d’aquesta sol·licitud expressa comportarà la subjecció a la taxa municipal. 
 
Cas que la no subjecció es demani amb posterioritat, el seu reconeixement 
suposarà la baixa a la matrícula de la taxa amb efectes del trimestre natural 
següent al de la sol·licitud.  
 
3.- Les altes que es produeixin dins l’exercici es liquidaran i notificaran segons 
el que estableix l’article article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, i s’incorporaran al Padró de l’exercici següent. 
 
4.- El cobrament de les quotes de meritació periòdica s’efectuarà mitjançant un 
rebut derivat del padró anual de la taxa, en la qual figuraran els subjectes 
passius i les quotes que es liquiden. 
 
 
Article 8è.   Infraccions i sancions 
 
1.- La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i 
sancions, s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, 
inspecció i recaptació. 
 
2.- Es fa una especial reserva del dret d’aquesta Administració a liquidar i 
recaptar la taxa en tots aquells casos en que hagi d’actuar en vies d’execució 
subsidiària per incompliments en les determinacions de la Llei 6/1993 
reguladora dels residus, segons les modificacions introduïdes per la Llei 
15/2003, de 13 de juny, amb independència del règim sancionador previst a la 
mateixa llei. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expresses. 
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Ordenança fiscal núm. 12 
 
 

Taxa per a la immobilització i la retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o 

abusiva a la via pública 
 

 
 
Article 1r.   Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per retirada de vehicles abandonats 
o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que es regeix per 
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que disposen els 
articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu i als articles 70 i 72 del 
Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
Constitueix fet imposable: 

a) El trasllat, l’ingrés o la permanència de vehicles en el dipòsit municipal. 
b) La prestació del servei de retirada de vehicles, iniciada o completa. 
c) La immobilització de vehicles per procediment mecànic. 

 
La prestació dels serveis d’immobilització per procediment mecànic de vehicles 
estacionats antireglamentàriament a la via pública o de retirada del vehicle de 
la pròpia via pública, procedeix en el casos següents: 

a) Sempre que constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la 
circulació o al funcionament d’algun servei públic i també quan pugui 
presumir-se el seu abandonament a la via. 

b) En cas d’accident que impedeixi continuar la marxa. 
c) Quan el vehicle ha estat immobilitzat per deficiències tècniques. 
d) Quan immobilitzat un vehicle, d’acord amb el que disposa l’article 67.1, 

paràgraf tercer, del Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març, 
l'infractor persisteixi en la seva negativa de dipositar o garantir el 
pagament de l'import de la multa. 

e) En tots els supòsits previstos en les lleis, reglaments, ordenances i 
normativa en general sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat 
viària. 
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Article 3r.  Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, titulars del vehicle retirat o immobilitzat, amb independència de la 
multa que correspongui, segons la infracció comesa, i com a requisit previ a la 
devolució del vehicle o del bé moble. 
 
 
Article 4t.  Quota tributària 
 
La quota tributària resulta de l’aplicació de les tarifes següents: 

 Per retirada de 
cada vehicle 

Per custòdia del 
vehicle 

Immobilització 

- Bicicletes: 26,00 € 
5,00 € / dia 

56,00 € / mes 
31,00 € 

- Ciclomotors: 47,50 € 
5,00 € / dia 

57,00 € / mes 
31,00 € 

- Motocicletes, tricicles, 
motocarros i semblants: 

95,00 € 
10,00 € / dia 

100,00 € / mes 
58,00 € 

- Vehicles fins PMA 2.000 Kg: 105,00 € 
20,75 € / dia 

260,00 € / mes 
84,25 € 

- Vehicles PMA 2.000-4.000 Kg: 147,50 € 
20,75 € / dia 

291,00 € / mes 
84,25 € 

- Vehicles PMA  superior a 
4.000 kg: 

200,00 € 
41,50 € / dia 

570,00 € / mes 
116,00 € 

 

NOTES: 
1) L'import del servei s’abonarà reduït en un 50% en el cassos següents: 

a) Si després de cridar la grua, i d'haver-se col·locat les rodes 
supletòries, o d’haver-se finalitzat totes les operacions necessàries 
per enganxar el vehicle a la grua, aquesta no arribés a remolcar el 
vehicle per comparèixer el propietari o conductor i retirar-lo 
personalment. 

b) La retirada de vehicle a instància del seu propietari per portar-lo al 
dipòsit municipal i fer la cessió voluntària del mateix a favor de 
l’ajuntament pel seu desballestament. 

2) El temps de custòdia comença a partir del tercer dia següent de l’ingrés 
del vehicle al dipòsit municipal. 

3) Als propietaris de vehicles abandonats a la via pública que puguin 
acreditar que aquests s’hi trobaven per causes alienes a la seva 
voluntat, no se’ls imposarà cap multa, però hauran d’abonar la taxa per 
trasllat i custòdia. 

 Els vehicles que es retirin de la via pública amb motiu d’un pas de 
comitives, desfilades, cavalcades, proves esportives, etc. no seran 
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sancionats ni se’ls cobrarà l'import del trasllat, si no s’hagués 
senyalitzat la prohibició d’estacionament amb una antelació de 24 
hores. La mateixa norma se seguirà si la retirada del vehicle fos 
imposada per la reparació o bé la neteja de la via pública. 

 En el cas de retirada per estacionament indegut a causa de plaques 
mòbils, sobre la taxa de retirada pot aplicar-se una bonificació de fins al 
90% per causa justificada i raonada mitjançant un plec de descàrrec. 

4) L'Ajuntament declina tota mena de responsabilitat pels desperfectes 
que pogués experimentar el vehicle durant la immobilització, transport o 
estada dins el dipòsit, a menys que es pogués demostrar negligència 
per part del personal a les seves ordres. 

5)  En tot cas, en el moment de l’aplicació de l’article 615 del Codi Civil, es 
computaran com a despeses tots el resultants de l’aplicació d’aquesta 
Ordenança. 

 
 
Article 5è.  Normes de gestió i recaptació 
 
1.- El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. 
L'import de la taxa es fa efectiu a l’oficina corresponent contra el lliurament 
d’un comprovant que dóna l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. 
Els imports recaptats s’ingressen diàriament als comptes restringits oberts 
amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat 
que determini l'Ajuntament. 
 
2.- Els propietaris dels vehicles immobilitzats o retirats, a més a més 
d’abonar la tarifa assenyalada a la present Ordenança seran sancionats amb 
la multa corresponent segons el Codi de Circulació. 
 
3.- No es podrà retirar cap vehicle del dipòsit sense satisfer prèviament 
l'import dels drets de custòdia i del servei de transport. 
 
 
Article 6è. Infraccions i sancions 
 
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i 
sancions, s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, 
inspecció i recaptació. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 
2004. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expresses. 
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Ordenança fiscal núm. 13 
 

Taxa per actuacions singulars de la Policia Local 
 
 
Article 1r.   Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, i de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per actuacions singulars 
de la Policia Local, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de 
la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret 
Legislatiu. 
 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa: 

A) La utilització dels serveis especials de vigilància prestats als 
establiments que ho demanin així com la prestació dels serveis de 
vigilància especial per part de la Policia Local mitjançant la presència 
permanent dels seus agents en zones determinades que consideri 
necessari la corporació municipal per raons de seguretat ciutadana dels 
seus residents i vianants a càrrec dels titulars d’establiments o 
indústries causants de la situació d’inseguretat. 

B) La realització d’informes tècnics per part de la Policia Local. 
C) El préstec de plaques mòbils de senyalització. 
D) La tramitació administrativa per la cessió de vehicles en favor de 

l’ajuntament, per el seu desballestament i baixa definitiva. 
 
2.- Els serveis de vigilància establerts amb caràcter general no estaran 
subjectes al pagament de la present exacció. 
 
 
Article 3r.   Subjecte Passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, sol·licitants dels serveis o les titulars dels 
establiments que per l’activitat que s’hi realitzi, motivin la vigilància especial per 
a la seguretat dels veïns i vianants. 
 
 
Article 4rt.   Responsables 
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La responsabilitat solidària o subsidiària d’altres persones físiques, jurídiques o 
entitats de les obligacions tributàries dels deutors principals s’exigirà en els 
supòsits establerts als articles 35 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, i de conformitat amb el procediment establert a 
la mateixa, atenen a les especificacions regulades a l’Ordenança Fiscal 
General d’aquest Ajuntament. 
 
 
Article 5è.   Acord d’imposició del servei 
 
En els supòsits de vigilància especial obligatòria, s’haurà de prendre un acord 
de la Junta de Govern que imposi la vigilància especial que determini els 
següents extrems: 
   a) Descripció exacta de la zona objecte de vigilància. 
   b) Nombre d’efectius personals que s’hi destinin, així com els horaris 
d’actuació. 
   c) Titulars dels establiments obligats al pagament de la taxa. 
  d) Proporció en què hauran de contribuir els esmentats obligats, que es 

graduarà segons el nombre de treballadors, aforament, capital o qualsevol 
altre criteri de proporcionalitat. 

 
 
Article 6è. Base imposable i Quotes  
 
En els supòsits de prestació de serveis de vigilància és prendrà com a base el 
nombre d’efectius de la Policia Local que actuïn en la prestació del servei. 
 
La quota es determinarà pel cost de cada hora segons el cost salarial del 
conveni, més el de la Seguretat Social o de la MUNPAL corresponent a la 
categoria de les persones que intervinguin en la prestació del servei. Es faculta 
la Comissió de Govern perquè en cada cas acordi la quota corresponent en 
funció d’aquests criteris. 
 

 Euros 
Emissió d’informes tècnics, per a cada informe.............…….………… 45,00 
Tramitació administrativa per la cessió de vehicles en favor de 
l’ajuntament, per el seu desballestament i baixa definitiva ................... 20,00 
Lloguer de plaques (x dia) * …………………….………………………... 8,30 
Lloguer de tanques metàl·liques amb placa incorporada (x dia) * .…... 12,45 
Fiança recuperable per tal de garantir la devolució de les plaques en 
perfectes condicions d’utilització, per placa * .…………………………. 82,80 
Fiança recuperable per tal de garantir la devolució de les tanques 
metàl·liques amb placa incorporada en perfectes condicions 
d’utilització, per placa * ……………..……………………………………. 124,25 
* Les plaques i tanques llogades a l’Ajuntament, hauran de ser retornades, com a 
màxim, en el termini de 5 dies hàbils, a partir de l’últim dia de taxa abonat. En cas de 
superar aquest termini, el llogater perdrà tota opció a recuperar la fiança dipositada. 
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Prestació de serveis especials per agents: Horari diürn Horari nocturn 
 Euros Euros
A) Dies feiners: 

- Caporal, per hora o fracció: 46,00 54,15
- Agent, per hora o fracció: 37,80 46,00

B) Dies festius:   
- Caporal, per hora o fracció: 54,15 61,30
- Agent, per hora o fracció: 48,00 48,00

 
 
Article 7è.   Meritació 
 
La taxa es merita al moment de presentar la sol·licitud de la prestació del 
servei, que no és tramitarà si no és justifica el pagament de la mateixa. 
 
 
Article 8è.   Administració i Cobrament 
 
1.- La present Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar 
i pagar al moment de tramitar la sol·licitud del servei.  
 
2.- En els supòsits de prestació de serveis de vigilància amb una durada 
superior als tres mesos, les quotes exigibles pels serveis s’autoliquidaran per 
trimestres avançats. 
 
 
Article 9è.   Infraccions i sancions 
 
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expresses. 
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Ordenança fiscal núm. 14 

 
Taxa per la prestació del servei de comprovació de  

sorolls molestos procedents de vehicles 
 

 
 
 
Article 1r. Disposició general. 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, i de conformitat 
amb el que  disposen  els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de 
comprovació de sorolls molestos procedents de vehicles, la qual es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els 
articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de mesura, 
retirada i trasllat al dipòsit municipal dels vehicles que, amb motiu de la 
comprovació de sorolls, ultrapassin els valors establerts a l’article 7 de la 
present Ordenança. 
 
 
Article 3r. Pagament. 
 
Es pagarà la taxa i naixerà l’obligació de contribuir, quan s’iniciï l’activitat 
municipal que constitueix el fet imposable. 
 
A aquests efectes s’entén iniciada l’activitat quan la Policia local, desprès 
d’aturar el vehicle, comprova que aquest sobrepassa el nombre de decibels 
màxims admissibles que figuren en la taula de l’article 7è. 
 

 
Article 4rt. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuents, les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el 
permís de circulació. 
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Article 5è. Quota tributària. 
 

 Euros 
Per cada acte de comprovació d’un vehicle amb resultat positiu.. 103,55 
Fiança recuperable…………………………………………….…..… 134,00 

 
Si el vehicle no es retira el mateix dia del seu ingrés al dipòsit municipal, la taxa 
per guarda de vehicles regulada a l’Ordenança Fiscal núm. 12 no es meritarà 
fins al quart dia comptat a partir de l’endemà de l’entrada al dipòsit. 
 
Es concedeix un termini de quinze dies a comptar des del dia de la retirada del 
vehicle del dipòsit, perquè l’interessat efectuï la reparació corresponent i 
presenti a verificació de la Policia local el vehicle. Passat aquest termini, 
l’Ajuntament podrà executar la fiança dipositada. En tot cas, a instància de 
l’interessat i prèvia justificació dels motius, l’Administració municipal podrà 
concedir un pròrroga del termini indicat. 
 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions. 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació dels imports de les quotes 
tributàries assenyalades en les tarifes d’aquesta taxa. 
 
 
Article 7è. Gestió de la Taxa. 
 
Una vegada fet el mesurament del soroll amb l’aparell de precisió homologat, i 
amb resultat positiu, s’ingressarà el vehicle al dipòsit municipal, havent de 
satisfer la taxa i la fiança corresponent. Un cop abonada la taxa i dipositada la 
fiança, es donarà sortida al vehicle perquè sigui reparat. Comprovada la 
reparació, es procedirà a la devolució de la fiança. 
 
Si en la nova mesura els nivells no fossin els correctes, s’abonarà de nou la 
taxa i es seguirà el mateix procediment. 
 
S’estableix la següent taula de sorolls màxims en vehicles automòbils, segons 
disposa el Decret de 25 de maig de 1972 i l’acord de Ginebra de 20 de març de 
1958: 

I.  VALORS LÍMIT D’EMISSIÓ DELS VEHICLES ATURATS 
 

Tipus de Vehicle En dBA 
• Vehicles destinats al transport de persones, amb un màxim de 9 

seients, inclòs el del conductor, i amb una massa màxima 
autoritzada no superior a 3,5 tones. 

82 

• Vehicles destinats al transport de mercaderies i amb una massa 
màxima autoritzada superior a 3,5 tones. 

89 
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II.  VALORS LÍMITS D’EMISSIÓ DE LES MOTOCICLETES ATURADES 
 

Categories de motocicletes segons la cilindrada (en cm3) 
• Ciclomotors de cilindrada inferior a 50 80 

• Igual o superior a 50 i inferior o igual a 80 81 

• Superior a 80 i inferior o igual a 175 82 

• Superior a 175 84 

 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expresses. 
 
 

* * * * * * 
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Ordenança Fiscal núm. 15 
 

Taxa per l’estacionament regulat de vehicles 
 
 
 

Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament 
estableix la Taxa per l’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a les 
vies públiques municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de 
la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret 
Legislatiu. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que es produeix per 
l’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en determinades zones 
públiques del municipi, aprovades per l’Ajuntament i degudament delimitades i 
senyalitzades. 
 
2.- A l’efecte d’aquesta taxa s’entén per estacionament tota immobilització d’un vehicle 
la durada del qual sobrepassi dos minuts, sempre que aquesta no estigui motivada per 
imperatius de la circulació. 
 
3.- No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança ni a la limitació de durada 
l’estacionament dels vehicles següents: 

• Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d’organismes 
de l'Estat,  de les comunitats autònomes o de les entitats locals, que estiguin 
prestant serveis públics de la seva competència. 

• Els vehicles destinats a l’assistència sanitària de la Creu Roja i d’altres 
organismes, així com les ambulàncies, sempre  que es trobin prestant servei. 

• Els vehicles propietat de disminuïts físics, sempre que el vehicle tingui en lloc 
visible el distintiu que acrediti la disminució física del conductor. 

• Els vehicles exclusivament elèctrics. Aquesta no subjecció no és aplicable als 
vehicles híbrids. 

 
 
Article 3r. Subjectes passius 
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1.- Són subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents els conductors que 
estacionin els vehicles en les zones públiques especialment reservades per a  
l’estacionament regulat, d’acord amb els articles anterior. 
 
2.- Són substituts del contribuent les empreses concessionàries del servei, les quals 
repercutiran les quotes satisfetes als usuaris. 
 
 
Article 4art. Quota tributària 
 
1.- La quota consisteix en un sistema de tarifes en funció del temps d’estacionament 
per cada una de les zones:   
 

A) Tarifa Normal: 
 

Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,35 € 0,35 € 0,30 € 0,35 € 0,25 € 0,40 € 

30 minuts 0,85 € 0,80 € 0,60 € 0,90 € ---- ---- 
1 hora 1,75 € 1,75 € 1,70 € 1,70 € 0,25 € 0,40 € 

1,30 hores 2,70 € 2,70 € 2,55 € 2,60 € ---- ---- 
2 hores 3,55 € 3,55 € 3,35 € 3,40 € 0,40 € 0,85 € 
3 hores 5,30 € 5,30 € 5,25 € 4,80 € 0,60 € 1,20 € 
5 hores ---- ---- ---- 5,90 € 1,00 € 2,00 € 
7 hores ---- ---- ---- 6,50 € 1,40 € 2,80 € 
9 hores ---- ---- ---- 7,00 € 2,00 € 3,60 € 

 
B) Tarifa reduïda 

 
Durada Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,25 € Gratuït 0,25 € 
1 hora 0,25 € Gratuït 0,25 € 
2 hores 0,40 € Gratuït 0,45 € 
3 hores 0,60 € Gratuït 0,60 € 
5 hores 1,00 € Gratuït 1,00 € 
7 hores 1,40 € Gratuït 1,40 € 

9 hores 2,00 € Gratuït 2,00 € 
Mensual 40,00 € ---- ---- 

 

L’aplicació de la Tarifa reduïda requereix: 
- Que el vehicle estigui anotat al registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la 

Geltrú i, per tant, que hi figuri al padró municipal de l’Impost sobre Vehicles 
de Tracció Mecànica. 

- El titular del vehicle al padró municipal de l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica no ha de tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de 
dret públic o de dret privat, pendent amb l’Ajuntament. 
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La fixació de les vies públiques de cada zona, en funció de la previsible demanda de 
rotació d’estacionament, i la seva adscripció a un dels tipus de la classificació anterior, 
es farà mitjançant acord de la Junta de Govern Local.  
 
2.- El temps màxim d’estacionament s’estableix en la major durada amb import de tarifa 
fixada per a cada zona als quadres del número 1. 
 
3.- Si el temps d’estacionament supera fins a 1 hora el límit horari que autoritza el tiquet 
expedit d’acord amb l’article següent, es podrà regularitzar la situació abonant un tiquet 
complementari d’anul·lació de la denúncia per un import únic de 5,00 Euros. 
 
4.- En el cas d’estacionament sense tiquet, si el temps d’estacionament supera fins a 1 
hora des del moment d’emissió de la denúncia, es podrà regularitzar la situació abonant 
un tiquet complementari d’anul·lació de la denúncia per un import de 8,00 Euros. 
 
5.- A les Zones 1, 2, 3 i 7 la utilització entre 9,00 i 9,30 hores i entre 20,00 i 20,30 hores 
serà gratuïta pels usuaris que compleixen les dos condicions establertes a la tarifa 
reduïda del número 1. 
 
 
Article 5è. Meritació i pagament 
 
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir en el moment que s’efectuï 
l’estacionament en les zones d’estacionament regulat assenyalades.   
 
2.- El pagament de la taxa es satisfarà, d’acord amb les tarifes esmentades, mitjançant 
l’adquisició dels tiquets a les màquines expenedores que s’instal·lin a cada zona 
d’estacionament i seran vàlids per la durada màxima que s’especifiqui en els mateixos. 
Els tiquets esmentats s’hauran d’exhibir a la part interior del parabrisa de davant del 
vehicle, en un lloc ben visible des de l’exterior. 
 
L'Ajuntament aprovarà els models oficials dels tiquets d’estacionament. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de 
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El  seu 
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui’n la seva modificació o 
derogació expresses. 
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Ordenança Fiscal núm. 16 
 

Taxa de registre i recollida d’animals 
 
 
Article 1r.   Fonament i naturalesa. 
 
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 
amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa de registre i recollida 
d’animals que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret 
Legislatiu. 
 
D’acord amb el que disposa la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels 
animals, els ens locals han de realitzar una sèrie de funcions relacionades amb 
l’ús d’animals, recollida d’animals abandonats i disposar de les instal·lacions 
adequades. 
 
 
Article 2on.   Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal de: 

 a) Registre de l’animal en el cens municipal. 
 b) Rescat d’animals i trasllat al Centre d’atenció d’animals de companyia. 
 c) Adopció d’animals. 

 
 
Article 3er.   Obligació de contribuir i subjecte passiu. 
 
Estan obligats al pagament del tribut: 

a) Els propietaris dels animals. 
b) Els que sol·licitin la prestació dels serveis de rescat, recollida o adopció. 

 
 
Article 4rt.   Quota tributària. 
 
S’estableixen les tarifes següents:  
 

 Euros 
1.  Registre d’animals................................................................. Gratuït 

Registre d’animals adoptats ................................................. Gratuït 
Identificació amb microxip .................................................... 55,85 
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2. Rescat d’animals .................................................................  42,65 
Per dia d’estada del animal a les instal·lacions municipals.. 4,15 

3.  Medicaments i control veterinari............................................ 42,65 
 
  
Article 5è.   Normes de gestió i pagament. 
 
1.- La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir al moment en que s’iniciï la 
prestació del servei per part de l'Ajuntament. A aquests efectes, s’entendrà 
iniciada l’activitat a la data de la presentació de d’oportuna sol·licitud, que no és 
tramitarà si no és justifica el pagament de la mateixa. 
 
2.- Els propietaris dels animals estaran obligats a presentar a l'Ajuntament 
declaració de la seva adquisició en el termini d’un mes a comptar des d’aquesta 
data. 
 
3.- Al moment de fer la declaració del número anterior, de rescatar l’animal o de 
fer la seva adopció, el subjecte passiu autoliquidarà la taxa. 
 
4.- No s’acceptarà cap animal procedent d’altres municipis que no vingui 
acompanyat d’una autorització expressa expedida pel seu Ajuntament. Les 
despeses aniran a càrrec de l’Ajuntament de procedència, sempre que 
mantinguin l’acord corresponent amb el de Vilanova i la Geltrú.  
 
 
Article 6è.   Infraccions i sancions. 
 
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació. 
 
 
Disposició final. 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El  seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui’n la seva 
modificació o derogació expresses. 

 

* * * * * * 
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Ordenança Fiscal núm. 17 
 

Taxa per subministrament d’aigua potable 
 

Article 1r.   Fonament i naturalesa. 
 
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 
amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per prestació de servei 
se subministrament d’aigua que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest 
Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2on.   Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa: 

1) La prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua, 
inclosos els drets d’escomesa. 

2) La prestació dels serveis de distribució, instal·lació, utilització i 
manteniment de comptadors. 

 
 
Article 3r.   Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats 
pels serveis o activitats que presta aquest Ajuntament recollits a l’article 
anterior. 
 
 
Article 4t.   Meritació   
 
La taxa es merita  i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es 
presenti la sol·licitud per a la prestació del servei, que no és tramitarà si no és 
justifica el pagament de la mateixa. 
 
 
Article 5è.    Administració i Cobrament 
 
La present Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i 
pagar al moment de tramitar la sol·licitud d’alta del servei. 
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Amb posterioritat a l’alta, el pagament es farà per trimestres. 
 
 
Article 6è.   Infraccions i sancions 

 
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació.  
 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Les quotes resten fixades en les següents tarifes: 
 

Tipus De Facturació Euros 
COMPTADOR DOMÈSTIC (*)   

Quota de servei Euros/Mes. 6,3915 
Primer Bloc Euros/M3 (fins 18 M3/Trimestre) 0,4158 
Segon Bloc Euros/M3 (de 19 a 36 M3/Trimestre) 0,8037 
Tercer Bloc Euros/M3 (de 37 a 54 M3/Trimestre) 1,1931 
Quart Bloc Euros/M3 (mes de 54 M3/Trimestre) 1,5728 
Comptador General (excés, Bloc Únic) Euros/M3 1,0163 
(*) Per a fins a tres residents per abonat. Voluntàriament l’abonat, pot demanar 

l’ampliació del límit del segon bloc de consum, a raó de 6 metres cúbics per 
trimestre, i del tercer a raó de 12 metres cúbics per trimestre, per cada 
resident acreditat que excedeixi de tres  

COMPTADOR DOMÈSTIC TARIFA REDUÏDA (*)   
Quota de servei Euros/Mes. 4,7937 
Primer Bloc Euros/M3 (fins 18 M3/Trimestre) 0,3118 
Segon Bloc Euros/M3 (de 19 a 36 M3/Trimestre) 0,6028 
Tercer Bloc Euros/M3 (de 37 a 54 M3/Trimestre) 1,1931 
Quart Bloc Euros/M3 (mes de 54 M3/Trimestre) 1,5725 
(*) Per a fins a tres residents per abonat. Voluntàriament l’abonat, pot demanar 

l’ampliació del límit del segon bloc de consum, a raó de 6 metres cúbics per 
trimestre, i del tercer a raó de 12 metres cúbics per trimestre, per cada 
resident acreditat que excedeixi de tres  

COMPTADOR COMERCIAL   
Quota de servei Euros/Mes. 7,7309 
Primer Bloc Euros/M3 0,4688 
Segon Bloc Euros/M3 1,0163 
Tercer Bloc Euros/M3 1,7275 

COMPTADOR INDUSTRIAL   
Quota de servei Euros/Mes. 12,7663 
Primer Bloc Euros/M3 0,4688 
Segon Bloc Euros/M3 1,0163 
Tercer Bloc Euros/M3 1,7275 
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COMPTADOR REC - PISCINES   
Quota de servei Euros/Mes. 12,7663 
Primer Bloc Euros/M3 0,5621 
Segon Bloc Euros/M3 1,0163 
Tercer Bloc Euros/M3 1,7275 

COMPTADORS PROVISIONALS   
Quota de servei Euros/Mes. 6,3915 
Primer Bloc Euros/M3 (fins 18 M3/Trimestre) 2,0800 
Segon Bloc Euros/M3 (de 19 a 36 M3/Trimestre) 2,5026 
Tercer Bloc Euros/M3 (de 37 a 54 M3/Trimestre) 2,8645 
Quart Bloc Euros/M3 (mes de 54 M3/Trimestre) 3,2244 

COMPTADORS EN ALTA I MUNICIPALS I ALTRES   
Boc únic alta, Euros/M3 0,8264 
Bloc únic serveis municipals, Euros/M3 0,3127 
Consum per us contraincendis no justificat, Euros/m3 1,0616 

Consum per fuites involuntàries (art.43 Reglament), a preu de segon 
bloc de cada us  
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT   

Aforament domèstic Euros/M3 1,4322 
Aforament domèstic baix ingrés Euros/M3 1,0742 
Aforament propietat Euros/M3 1,3813 
Aforament famílies nombroses Euros/M3 1,2891 
Aforament propietat famílies nombroses Euros/M3 1,2431 
Aforament industrial-comercial-rec-piscines 1,9317 

MANTENIMENTS ESCOMESES   
Manteniment comptador ordinari, Euros/Trimestre 3,0342 
Manteniment comptador especial NT(Telecom), Euros/Trimestre 6,4129 
Manteniment aforament (sector pressió provisional) 
Euros/Trimestre 4,0356 
Manteniment aforament (Sector Pressió Definitiva)  
Euros/Trimestre 7,6171 

ALTES DE SERVEIS I ALTRES  
Dret d’alta (comptador) 62,79 
Drets de bateria de comptador (alta per pis) 114,10 
Drets d’escomesa general a bateria (alta per bloc) 482,63 
Drets de comptador domèstic de 13 mm  (per pis) 141,62 
Drets de comptador domèstic de 13 mm (habitatge unifamiliar) 412,56 
Arqueta per un comptador domèstic De 13 mm (vorera) 170,99 
Arqueta per dos comptadors domèstics de 13 mm (vorera) 261,38 
Arqueta per tres comptadors domèstics de 13 mm (vorera) 284,18 
Trasllat de portella de comptador 452,91 
Adaptació d’escomesa per subministrament amb aigua directa 434,00 
Trasllat de títol de propietat 0,00 
Canvi de nom del contracte 0,00 
Revisió Anual d’instal·lacions 31,51 
Tramitació impagats primer nivell 1,30 
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Tramitació impagats segon nivell 6,30 
Tarifa per Inspecció d’instal·lacions 44,16 
Tarifa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5) 40,93 
Drets d’us contraincendis DN 25 (per dia i boca efectiva) 0,33 
Drets d’us contraincendis DN 45 (per dia i boca efectiva) 1,06 
Drets d’us contraincendis DN 70 (per dia i boca efectiva) 2,56 
Drets d’us contraincendis DN 100 (per dia i boca efectiva) 5,22 
Drets de tancament  - obertura 21,08 

ALTES DE SERVEIS ESPECIALS  
Drets d’alta instal·lacions contraincendis 69,86 
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 13-20 mm 452,91 
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 25 mm 607,54 
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 30 mm 786,93 
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 40 mm 872,29 
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 50 mm 990,57 
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 65 mm 1.136,58 
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 80 mm 1.303,20 
Boca de rec D-45 483,11 
Boca d’incendis D-70 903,27 
Hidrant contraincendis D.N. 100 mm senyalitzat 1.267,58 

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ 
PROVISIONAL  

Canvi d’aforament a comptador domèstic tarifa ordinària o Fam. 
Nombrosa 95,25 
Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 482,63 
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per 
escomesa, no inclou O.C. a la façana, ni arqueta) 140,07 
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera 
(inclou obra civil i arqueta) 380,57 
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per 
pis d’abonat amb baix ingrés) 71,44 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  140,07 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou 
obra civil a la façana, ni arqueta) 140,07 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 20 
(inclou obra civil i arqueta) 380,57 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i 
superiors, sota pressupost  

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ 
DEFINITIVA  

Canvi d’aforament a comptador domèstic a bateria (per pis) 105,83 
Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 482,63 
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per 
escomesa, no inclou O.C. a la façana, ni arqueta) 140,07 
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera 
(inclou obra civil i arqueta) 380,57 
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Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari  (per 
pis d’abonat amb baix ingrés) 79,38 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  140,07 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou 
obra civil a la façana, ni arqueta) 140,07 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 20 
(inclou obra civil i arqueta) 380,57 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i 
superiors, sota pressupost  

 
TARIFA REDUÏDA  
S’aplicarà als subjectes passius que compleixen la totalitat dels requisits establertes a 
l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General. 
 
TARIFA FAMÍLIES NOMBROSES 
S’aplicarà als subjectes passius que tinguin la condició de titular de família nombrosa o 
monoparental. 
Les condicions d’acreditació i tramitació de la tarifa de famílies nombroses o 
monoparentals s’establiran per acord de la Junta de Govern Local. 

 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El  seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui’n la seva 
modificació o derogació expresses. 
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Ordenança Fiscal núm. 18 
 

Taxa per serveis de cementiri.  
 
 

Article 1r.   Fonament i naturalesa. 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 
amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per prestació de serveis 
de cementiri que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret 
Legislatiu. 
 
 
Article 2on.   Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de cementiri 
municipal, inclosos els serveis de conducció de cadàvers i altres serveis 
funeraris. 
 
 
Article 3r.   Subjectes passius 
 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats 
pels serveis o activitats que presta aquest Ajuntament recollits a l’article 
anterior. 
 
2.- És substitut del contribuent la Societat Funerària Vilanova, empresa mixta 
municipal, la qual repercutirà les quotes satisfetes als beneficiaris del servei. 
 
 
Article 4t.   Meritació   
 
La taxa es merita  i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es 
presenti la sol·licitud per a la prestació del servei, que no és tramitarà si no és 
justifica el pagament de la mateixa. 
 
 
Article 5è.    Administració i Cobrament 
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La present Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i 
pagar al moment de tramitar la sol·licitud del servei. 
Article 6è.   Infraccions i sancions 
  
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació.  
 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Les quotes són les següents: 

 Euros 
1.  Entrada de cadàvers  

a) Per enterraments ...............................................................     56,95 
  
b) Gestió i recollida de residus ..............................................    15,55 
   
c) Obertura de sepultures per a inhumacions per a trasllat de 

despulles, dintre del recinte, per exhumació d’un cadàver 
i per el seu trasllat a un altre cementiri: 

 

Panteons...........................................................................    119,05 
Capelles............................................................................. 119,05 
Hipogeus ..........................................................................    88,00 
Nínxols de concessió........................................................    56,95 
Nínxols de lloguer (dos anys mínim).................................    113,90 

  
d) Títols de propietat funerària o la seva renovació.  

       - Per a cada títol o duplicat que s’expedeixi ....................... 20,70 
       

e) En els enterraments que s’efectuïn en nínxols de lloguer, 
si el cadàver roman en el mateix lloc per un termini 
superior a dos anys, els interessats en la concessió 
satisfaran per a cada any d’excés .................................... 

 
 
 

62,15 
  
 2.- Concessió de sepultures i terrenys  

 a) Hipogeus, cada un ............................................................. 5.384,00 
  

 b) Nínxols:  
1r  pis ………..........…….…………………………………… 2.403,00 
2n  pis ......................................................................……. 2.692,00 
3r  pis ............................................................................... 2.403,00 
4t  pis ............................................................................... 2.030,00 
5è i 6è pis ......................................................................... 1.844,00 

  
c) Columbaris per a restes o cendres de cadàvers, lloguer 10 

anys, inclosa la làpida ....................................................... 
 

554,20 
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En el cas de què es construeixin nous nínxols, aquestes tarifes 
podran incrementar-se fins un 20% en funció del cost de l’obra. 
 
En els supòsits de nínxols adquirits per l'Ajuntament segons 
l'establert als arts. 64 i 73 de la vigent Ordenança del Cementiri 
Municipal, l'Ajuntament pagarà, prenent com a base els preus 
establerts a l'Ordenança fiscal, un 10% menys per cada 10 anys 
d’antiguitat de la sepultura, fins als 50 anys, i un 5% menys per 
cada 10 anys posteriors. 
 
Si la sepultura deferida a l'Ajuntament ha estat rehabilitada es 
podrà adjudicar segons els preus establerts a l’apartat a i b; en 
cas contrari, l’adjudicació es farà pel mateix preu d’adquisició 
incrementant el doble els preus establerts al punt 4 apartat c) de 
la present Ordenança. 

 
d) Terrenys per a la construcció de panteons, per m2 ............ 373,50 

  
3.- Cànon de conservació  

Els titulars de qualsevol concessió pagaran en concepte de 
despeses de conservació i manteniment per any: 

 

 a) Hipogeus ...................................................................... 36,25 
 b) Nínxols .........................................................................   15,55 
 c) Panteons ...................................................................... 51,80 
 d) Capelles ....................................................................... 51,80 
 e) Columbaris ................................................................... 12,45 

  
4.- Modificacions del dret funerari  

a) Per a cada cessió o traspàs entre ascendents o 
descendents en línia directa o entre cònjuges: 

 

Panteons .......................................................................... 88,00 
Capelles ........................................................................... 88,00 
Hipogeus .......................................................................... 31,05 
Nínxol amb ossera ........................................................... 31,05 
Nínxol sense ossera ......................................................... 31,05 

b) Si l’hereu fos parent en línia col·lateral amb el causant:  
    Panteons ......................................................................... 113,90 
    Capelles .......................................................................... 113,90 
    Hipogeus ......................................................................... 43,50 
    Nínxol amb ossera ........................................................... 43,50 
    Nínxol sense ossera ........... ............................................ 43,50 

c) Entre estranys, qualsevol que sigui la causa de la 
transmissió: 

 

    Panteons ...................................………………………….. 150,25 
    Capelles ...................................…………………………… 150,25 
    Hipogeus ...................................………………………….. 95,40 
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    Nínxol amb ossera ..........................……………………… 95,40 
    Nínxol sense ossera ........................……………………… 95,40 

  
5.- Tarifa d’obres  

a) Els permisos per a la construcció de panteons satisfaran 
els drets corresponents a l'Ordenança fiscal de llicències 
urbanístiques. 

 

b) Per a la col·locació d’un marc i una làpida: 
En nínxols ....................................................….................   56,95 
En les altres sepultures .................................................... 56,95 

c) Obrir i tancar una sepultura, a petició dels particulars ........ 56,95 
d) Col·locació d’un cadàver a la sala d’observacions a petició 

de persones interessades ................................................. 56,95 
e) Col·locació d’un cadàver a la cambra frigorífica, a petició 

del familiars, per cada dia ................................................. 41,40 
f) Per escurament i neteja de sepultures:  

    - A l'interior de panteons, capelles o hipogeus .............. 25,90 
    - En nínxols amb ossera ................................................   25,90 
    - En nínxols sense ossera ............................................. 18,65 

  
6.- Altres Serveis  

a) Condicionament sepultura (inclou sudari) .......................... 67,30 
b) Condicionament sepultura amb hora concertada ............... 93,20 
c) Neteja i ofrena (1 vegada a l’any) ....................................... 53,00 
d) Neteja i ofrena Nínxol (3 vegades a l’any) .......................... 144,45 
e) Moviment elements decoratius ........................................... 25,90 

 
 

Disposició Final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El  seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 

 
 

* * * * * * 
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Ordenança fiscal núm. 19 
 

Taxa per prestació de serveis de mercats 
 
 
 

Article 1r.   Fonament i naturalesa. 
 
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 
amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per prestació de serveis 
de mercats que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret 
Legislatiu. 
 
 
Article 2on.   Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa: 
1. L’aprofitament i utilització de les parades o locals dels Mercats Municipals. 
 
2. La recepció dels serveis establerts en els Mercats Municipals, així com la 

recepció dels serveis prestats als mercats ambulants a realitzar en domini 
públic municipal. 

 
3. Les adjudicacions o autoritzacions següents: 

- Per a l’ús dels diversos espais en els Mercats. 
- Les de renovació de l’ús dels diversos espais en els Mercats. 
- Les de transmissió de la titularitat del dret d’ús i utilització dels serveis en 

els mercats. 
 
 
Article 3r.   Subjectes passius 
 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i 
les entitats a què es refereix l’article article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats 
pels serveis o activitats que presta aquest Ajuntament recollits a l’article 
anterior. 
 
2.- En els supòsits de transmissions de la titularitat del dret d’ús (traspàs) 
són subjectes passius: 

- Transmissions a títol onerós: el transmetent. 
- Transmissions a títol lucratiu: l’adquirent. 
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Article 4t.   Meritació   
 
La taxa es merita  i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es 
presenti la sol·licitud per a la prestació del servei, que no és tramitarà si no és 
justifica el pagament de la mateixa. 
 
 
Article 5è.    Administració i Cobrament 
 
La present Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i 
pagar al moment de tramitar la sol·licitud del servei. 
Amb posterioritat a l’alta, el cobrament es farà mitjançant rebuts amb la 
periodicitat que fixi l’ordenança de mercats o, al seu defecte, per decret de 
l’Alcaldia. 
 
 
Article 6è.   Infraccions i sancions 
  
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació.  
 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Les quotes son les següents: 

 
CONCEPTE, TARIFA I IMPORT 

 
1. Permís de venda: 202,00 Euros per metre lineal de parada. 
 
2. Traspàs: 
            
a)  Quan s’efectuï el traspàs o la transmissió d’una parada de venda dels 

mercats, l’adjudicatari estarà obligat a comunicar a l'Administració 
municipal l'import real de l'esmentat traspàs, i haurà de satisfer el 10 per 
cent de l'import. 

 L'Ajuntament tindrà dret de tempteig sobre l'esmentada transmissió per 
l'import que es declari. 
La base d’aquest percentatge en parades del Mercat del Centre serà la 
major de les dos quantitats següents: 

- L’import real del traspàs. 
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- El valor de referència calculat a raó de 5.633,28 Euros per 
metre lineal de la parada objecte del traspàs. 

 
b) Els traspassos produïts per transmissió "mortis causa", és a dir per 

herència, estan exempts de pagament. 
 
c) Quan s’efectuï una donació o transmissió d’una parada de venda per 

qualsevol acte jurídic a títol gratuït,  entre cònjuges o persones 
relacionades entre si per parentiu en línia directa descendent de primer 
grau de consanguinitat,  s’hauran de satisfer 141,85 Euros per metre 
lineal de parada. 

 
d) En cas de produir-se l’anterior transmissió gratuïta entre persones 

relacionades entre si per parentiu en línia recta descendent de segon 
grau de consanguinitat o amb parentiu en línia col·lateral de segon grau 
de consanguinitat, el darrer tenidor de la parada estarà obligat  a satisfer 
236,00 Euros per metre lineal de parada. 

 
e) Si es produeix la transmissió gratuïta entre persones relacionades entre 

si  per parentiu d’afinitat en línia recta descendent de primer grau o per 
parentiu  d’afinitat en línia col·lateral de segon grau, el darrer tenidor de 
la parada estarà obligat a satisfer 375,80 Euros el metre lineal de 
parada. 

 
f)  Les transmissions a títol gratuït entre persones no compreses en els 

apartats anteriors se sotmetran a tributació segons l’apartat a) d’aquest 
número, prenent com a base per a l’aplicació del 10 per cent, el valor 
corrent de mercat que correspongui a la parada transmesa en aquell 
moment. 

  
 
3. Drets  d’ocupació  de les parades i gaudiment dels serveis de 
mercat      
 

MERCAT DEL CENTRE 
(Mercat públic) 

 
Drets d’ocupació de les parades i de la utilització dels serveis 
  
1.- Ocupació continuada Parades de venda, quota per metre 

lineal/mes: 
 

- Parades de fruita i verdura . ……….......………………........ 30,15 € 
- Resta de llocs (inclòs el Bar) ...............................……….... 36,75 € 

Venda d’ous:   
Les parades autoritzades per a la venda d’ous, fora de les 
reconegudes com a  volateries, satisfaran un suplement de 
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15,65 Euros / mensuals 
  
2.- Ocupació temporal  

a) Les parades del mercat, qualsevol que sigui la seva classe, que no 
hagin tingut licitador a la subhasta per a la seva concessió definitiva, i 
siguin concedides temporalment, pagaran, mentre duri aquesta 
situació, el lloguer mensual que els sigui aplicable d’acord amb el 
número 1 d’aquesta tarifa, amb el recàrrec d’un 50 per 100. 

b) Les parades que participin d’un programa pel servei de foment per a 
l’ocupació als Mercats Municipals, per tal d’afavorir polítiques que 
serveixin per a la promoció i desenvolupament dels mercats, 
promogut o participat per l’Ajuntament,  gaudiran d’una bonificació 
del 50% sobre la taxa corresponent, el primer any, i d’un 25% el 
segon. Així mateix, no se’ls hi aplicarà el recàrrec del 50 per 100 
recollit en el punt anterior al llarg d’aquest temps. 

  
3.-  I. Utilització de soterranis del Mercat (magatzems)  

Tots els magatzems (€/m2/mes) 14,00 
II. Cambres de fred  

a) Compartiments de totes les cambres frigorífiques del 
mercat a excepció de la cambra de la carn:  

- Amb llicència (€/mes per compartiment o gàbia) 92.83 
L’ús temporal de les cambres suposarà un recàrrec 
d’un 50% respecte de la tarifa corresponent.  

b) Cambra frigorífica de la carn (€/mes per compartiment 
o gàbia) 259,95 

La utilització d’aquesta cambra incorpora l’ús i 
manteniment de l’obrador i guies de transport.  
  

4.- Utilització dels obradors d’aviram, porcí i bacallà, per dia i 
obrador 13,50 

  
5. Altres ocupacions i utilitzacions de les instal·lacions del 

Mercat (col·locació d’estands, expositors, etc.)  
Euros per metre lineal/dia d’ocupació (amb un màxim de 
10 dies d’ocupació continuada). 5,50 

 
 

MERCAT DE MAR 
 

Drets d’ocupació de les parades i de la utilització dels serveis 
 Euros 
1. Ocupació continuada de parades de venda (inclòs el bar), per 

metre lineal de parada al mes 35,75 
2. Supermercat, per m2 / mes 5,00 
3. Utilització de la cambra frigorífica, per m2/mes 6,20 
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4. Utilització de l’obrador de la carn, per m2/mes 8,20 
5. Utilització dels magatzems, per unitat 33,40 
6. Ocupació temporal:  

a) Les parades del mercat, qualsevol que sigui la seva classe, que no 
hagin tingut licitador a la subhasta per a la seva concessió definitiva, i 
siguin concedides temporalment, pagaran, mentre duri aquesta 
situació, el lloguer mensual que els sigui aplicable d’acord amb el 
número 1 d’aquesta tarifa, amb el recàrrec d’un 50 per 100. 

b) Les parades que participin d’un programa pel servei de foment per a 
l’ocupació als Mercats Municipals, per tal d’afavorir polítiques que 
serveixin per a la promoció i desenvolupament dels mercats, 
promogut o participat per l’Ajuntament,  gaudiran d’una bonificació 
del 50% sobre la taxa corresponent, el primer any, i d’un 25% el 
segon. Així mateix, no se’ls hi aplicarà el recàrrec del 50 per 100 
recollit en el punt anterior al llarg d’aquest temps 

 
 

MERCAT AMBULANT  CENTRAL 
 

Drets d’ocupació de les parades, utilització dels seus serveis i reserva 
de lloc 
 Euros 
1. Quota per metre lineal o fracció per mes en els dies de mercat 

setmanal: 
 

Fruita i verdura ................……………………………………… 12,77 
Altres llocs de venda .............................…………………….. 18,42 

  
2. Quota per metre lineal o fracció per dia, fora dels dies de 

mercat setmanal (*):  
Fruita i verdura................…………………………………….. 1,29 
Altres llocs de venda.............................……………………. 2,90 

(*) En aquest cas s’haurà d’abonar també, en concepte de dret 
de reserva lloc, per metre lineal o fracció i any:   
Fruita i verdura................……………………………………… 75,60 
Altres llocs de venda.............................…………………….. 107,60 
Aquesta tarifa de reserva de lloc s’haurà de fer efectiva dintre del primer 
trimestre de l’any. 
La quota de reserva de lloc es reduirà al 50% als paradistes que hagin 
fet ús de l’espai un mínim del 75% sobre el total dels dies disponibles a 
l’any. 

 
 

MERCAT AMBULANT LA COLLADA - ELS SIS CAMINS 
 

 Euros 
Quota per metre lineal o fracció de parada per mes en els dies  
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de mercat setmanal ............................................................. 11,90 
 
 

MERCAT  AMBULANT - MAR 
 

 Euros 
Quota per metre lineal o fracció de parada per mes en els dies 

de mercat setmanal ............................................................. 
 

11,90 
 
En tot cas les tarifes establertes als apartats anteriors s’hauran de satisfer 
dintre dels primers 10 dies de cada mes. 

 
 

MERCATS DELS DIUMENGES BROCANTERS, ALIMENTACIÓ  
ARTESANA, ART I ARTESANIA 

 
Ocupacions trimestrals (tarifa per trimestre natural): 
  Euros 
1r trimestre   Gener /Febrer/Març  45,00 
2n trimestre         Abril/Maig/Juny 60,00 
3r trimestre    Juliol/Agost/Setembre 60,00 
4t trimestre Octubre/Novembre/Desembre 45,00 

 
 
Ocupació per dies (tarifa per dia d’ocupació): 
  Euros 
1r trimestre   Gener /Febrer/Març  18,00 
2n trimestre         Abril/Maig/Juny 25,00 
3r trimestre    Juliol/Agost/Setembre 25,00 
4t trimestre Octubre/Novembre/Desembre 18,00 

 
Les parades són carpes de 3 x 3, a càrrec del paradista, excepte en el cas 
del mercat de brocanters que les parades són de 6 metres lineals. 

 
 
 

MERCAT D’ARTESANIA D’ESTIU D’ELABORACIÓ PRÒPIA I 
PRODUCTES COMPRATS A TERCERS PER A PETIT REGAL 

 
Ocupació per tot el període d’estiu: 15 Euros per dia 
Altres ocupacions: 25 Euros per dia 

 
Les parades són carpes de 3 x 3 sense laterals a càrrec del paradista. 
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MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS 
 

Ocupació per tot el període: 430,50 Euros 
 

Infraestructura a càrrec de l’organització (Estand de fusta de 3 x 2). 
 
 
 
 

MERCAT D’ARTESANIA DE SETMANA SANTA 
 

Ocupació: 19,80 Euros per dia 
 
Les parades són carpes blanques sense laterals de 3x3  

 
 
NOTA 
 
Les quotes fixades en els apartats Mercat Ambulant Central, Mercat Ambulant 
La Collada - Els Sis Camins, i Mercat Ambulant Mar gaudiran de les 
bonificacions següents: 

- 35% els subjectes passius que produeixin i/o comercialitzin productes 
agroecològics. 

- 20% els subjectes passius que acreditin la comercialització directa de la 
seva producció pròpia. 

 
Per gaudir de la bonificació els subjectes passius hauran d’acreditar davant la 
Regidoria de Promoció Econòmica, mitjançant certificacions dels registres 
oficials de venda directa de productes agroalimentaris de la Generalitat, del 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i del Consell Català de la 
Producció Integrada, que són comercialitzadors i/o productors directes de, al 
menys, el 50% dels productes agroalimentaris que comercialitzen, així com el 
tipus de sistema de producció utilitzat (tradicional, integrat i ecològic). Si la 
resolució de la regidoria és favorable la bonificació s’aplicarà a les quotes 
meritades a partir de la data de sol·licitud del benefici fiscal. 
 
 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El  seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui’n la seva 
modificació o derogació expresses. 
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Ordenança fiscal núm. 20 

 

Taxa per prestació de serveis  
d’atenció a les persones 

 
 
 
Article 1r.   Fonament i naturalesa. 
 
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que 
disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la Taxa per prestació de serveis d’atenció a les persones que 
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que 
disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2on.   Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis següents: 

1) Servei de menjador de Can Pahissa. 
2) Servei de transport de viatgers. 
3) La realització d’informes de reagrupament familiar. 

 
 
Article 3r.   Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pels serveis o activitats que 
presta aquest Ajuntament recollits a l’article anterior. 
 
 
Article 4t.   Meritació   
 
La taxa es merita  i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es presenti 
la sol·licitud per a la prestació del servei, que no és tramitarà si no és justifica el 
pagament de la mateixa. 
 
 
Article 5è.    Administració i Cobrament 
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La Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i pagar al 
moment de tramitar la sol·licitud del servei, excepció feta del servei de menjador que 
es liquidarà una vegada s’hagi prestat. 
 
 
Article 6è.   Infraccions i sancions 
  
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.  
 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Les quotes son les següents: 
 

 Euros 
A) Menjador del Casal Municipal d’avis Can Pahissa  

1.- De dilluns a divendres: 6,40 
2.- Dissabtes, diumenges i festius 7,60 

  
Barems de contribució econòmica en els serveis de neteja, àpats a domicili i 
menjador de Can Pahisa: 
 

N
úm

. 
M

em
br

es
 

BONIFICACIÓ 90%           
INGRESSOS NETS 

FINS A 

BONIFICACIÓ 75%                               
INGRESSOS NETS 

FINS A 

BONIFICACIÓ 50%                               
INGRESSOS NETS 

FINS A 

BONIFICACIÓ 25%                               
INGRESSOS NETS 

FINS A 

1 500,00 € 612,00 € 724,00 € 836,00 € 
2 685,00 € 798,00 € 909,00 € 1.200,00 € 
3 873,00 € 985,00 € 1.098,00 € 1.209,00 € 
4 1.061,00 € 1.171,00 € 1.271,00 € 1.395,00 € 
5 1.245,00 € 1.359,00 € 1.458,00 € 1.581,00 € 
6 1.433,00 € 1.544,00 € 1.647,00 € 1.769,00 € 

ÀPATS MENJADOR ÀPATS MENJADOR ÀPATS MENJADOR ÀPATS MENJADOR 

Laborable Festiu Laborable Festiu Laborable Festiu Laborable Festiu 

0,62 €/àpat 0,75 €/àpat 1,60 €/àpat 1,85 €/àpat 3,05 €/àpat 3,75 €/àpat 4,75 €/àpat 5,50 €/àpat 
TAXA 

19,80 €/mes 49,70 €/mes 98,85 €/mes 149,00 €/mes 

 
Són ‘ingressos nets’ els ingressos mensuals amb la deducció de la despesa 
d’habitatge (lloguer, hipoteca, IBI) i les despeses de suport per a l’autonomia 
personal, sempre i quan estiguin degudament acreditades i no provinguin de 
serveis municipals ja subvencionats i recollits en aquesta mateixa ordenança. 
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Les bonificacions de la taxa previstes en aquest apartat es tramitaran a través 
dels Serveis Socials Bàsics municipals. 

 
 

B) Transport urbà de viatges: 
Els bitllets i títols de transport del transport urbà de viatges tindran una tarifa 
referenciada a la tarifa dels bitllets i títols del sistema tarifari integrat de 
l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM): 
- Bitllet senzill: 75% del preu públic del bitllet senzill de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-10): 75% del preu públic de la T-10 de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-jove) per persones fins a 25 anys: 50% del preu 

públic de la T-10 de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-Activa) per persones amb possessió de la targeta 

Activa municipal: 40% del preu públic de la T-10 de l’ATM. 
Aquestes tarifes es podran aproximar a un múltiple de 0 o 5 cèntims 
mitjançant decret de l’Alcaldia. 

 
C) Transport interurbà de viatgers: 

Les persones amb possessió de la targeta Activa municipal podran adquirir 
títols de transport de 10 viatges integrats de l’ATM (T-10) pel 65% del preu 
públic de la T-10 de l’ATM. 
Per a gaudir de la bonificació s’ha d’utilitzar aquest títol de transport bonificat 
només amb els operadors locals (Monbus i Autocares Planas) i per viatges 
realitzats dins de la comarca, i destinacions incloses a la línia de El Vendrell i 
la de Vilafranca del Penedès. 
L’ús inadequat del títol, implicarà la retirada de la subvenció. 
Només s’expediran dos títols mensualment al mateix titular 

 
D) Informes per reagrupament familiar: 63,25 € 

 
 
Disposició final 

 
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de 
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
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Ordenança Fiscal Nº 21 

 

Taxa per aprofitaments de l’estació d’autobusos 
 
 
 

Article 1r.   Fonament i naturalesa. 
 
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 
amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per aprofitaments de 
l’estació d’autobusos que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de 
la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret 
Legislatiu. 
 
 
Article 2on.   Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les instal·lacions  i la 
prestació de serveis municipals a l’estació d’autobusos. 
 
 
Article 3r.   Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pels serveis o 
activitats que presta aquest Ajuntament recollits a l’article anterior. 
 
 
Article 4t.   Meritació   
 
La taxa es merita  i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es 
presenti la sol·licitud per a la prestació del servei, que no és tramitarà si no és 
justifica el pagament de la mateixa. 
 
 
Article 5è.    Administració i Cobrament 
 
La present Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i 
pagar al moment de tramitar la sol·licitud del servei. 
 
 
Article 6è.   Infraccions i sancions 
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La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació.  
 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Les quotes son les següents: 
 

 Euros 
A - Entrada i sortida d’un autobús de viatgers:  

- Línies interurbanes ..............................................……… 0,60 
- Línies suburbanes ...............................................………. 0,60 
- Serveis discrecionals, per a cada servei..............……….. 1,98 

B - Per a la utilització anual de les taquilles per l’expedició de 
bitllets................................................................…………… 756,20 

C - Per la utilització de les instal·lacions per a la ubicació de 
rètols o cartells publicitaris, per a cada m2 de rètol o 
cartell, a l’any........................................................………… 25,10 

 
Estarà exempt de pagament la utilització d’aquestes instal·lacions per part dels 
autobusos municipals de transport urbà, fins i tot en el cas que la prestació del 
servei es faci per un tercer, mitjançant concessió administrativa de 
l'Ajuntament. 
 
L’Ajuntament podrà arribar a acords i/o convenis amb les empreses de les 
línies interurbanes, suburbanes i de serveis discrecionals. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva 
modificació o la seva derogació expresses. 
 
 

* * * * * 
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Ordenança Fiscal Nº 22 

 

Taxa per a la utilització d’edificis municipals 
i d’altres instal·lacions  

 
 
 
 

Article 1r.   Fonament i naturalesa. 
 
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat 
amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per a la utilització 
d’edificis municipals i d’altres instal·lacions que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 
i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2on.   Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’utilització o 
aprofitament d’edificis i de qualsevol altre instal·lació municipal amb caràcter 
exclusiu o mitjançant entrada. 
 
 
Article 3r.   Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats per la 
utilització o aprofitament dels edificis municipals o d’altres instal·lacions.  
 
 
Article 4t.   Meritació   
 
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què es 
presenti la sol·licitud per a la utilització o aprofitament, que no és tramitarà si no 
és justifica el pagament de la mateixa. 
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Article 5è.    Administració i Cobrament 
 
La present Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i 
pagar en el moment de tramitar la sol·licitud de la utilització o aprofitament. 
 
 
Article 6è.   Infraccions i sancions 
  
La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació.  
 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Les taxes s’exigiran segons el següent quadre de tarifes, segons la categoria 
on s’enquadri l’usuari.  
 
 Categories d’usuaris: 
 
 S’estableixen les següents categories d’usuaris: 
 

A)  Actes generats per alguna àrea municipal. 
A1) Actes culturals generats per alguna àrea municipal. 
A2) Altres actes generats per alguna àrea municipal. 

B)  Actes generats per entitats sense ànim de lucre registrades al 
Registre d’Entitats de l’Ajuntament, així com d’altres administracions 
públiques del país. 

C) Centres educatius (infantil, primària, secundària, batxillerat i 
universitari) de Vilanova i la Geltrú. 

D) Actes generats per escoles privades de Vilanova i la Geltrú 
relacionades amb el món de la Cultura (arts escèniques, música, 
dansa, circ, cinema, etc.). 

E) Actes generats per entitats particulars i/o entitats privades no 
pertanyents a les categories anteriors. 
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TEATRE PRINCIPAL 
 

Equipament 
 El lloguer del Teatre Principal inclou la utilització de la sala de representació, 

els camerinos, els serveis i tot l’equipament tècnic de què disposa, quant a 
vestit d’escenari, aire condicionat i calefacció, equipament d’il·luminació, de 
so i audiovisual i el consum d’energia elèctrica. No inclou la neteja que 
s’ocasioni arrel de l’acte. 

 
 S’estableix un temps mínim d’utilització de 6 hores inclòs la preparació, 

assaig, muntatge, desmuntatge, etc. En el cas que el temps sigui superior a 
6 hores, s’incrementarà l’import segons s’indica en el quadre annex. 

 
Sala d’Assaig 
 El lloguer de la denominada “Sala d’Assaig” no inclou la utilització de la 

sala de representació. L’ús d’aquest espai comporta deixar-lo net i buit de 
materials que no són propis de la sala. Per l’ús anual, si l’espai té un volum 
elevat d’ocupació, es permetrà un ús màxim de 2 vegades a la setmana per 
tal de deixar l’espai a disposició del màxim de llogaters i sempre seguint un 
calendari establert amb els responsables de l’equipament. Per l’ús puntual 
es llogarà la sala per dies. 
 
L’ús de la sala d’assaig i de la sala de representació, els camerinos, els 
serveis i tot l’equipament tècnic de què disposa, està supeditat a les 
necessitats del propi Teatre i de la Regidoria de Cultura. 

 
Personal 
 El Teatre caldrà que estigui atès durant la utilització de l’espai pel personal 

adient i suficient, bé sigui propi de l’equipament o per personal extern 
qualificat tècnicament, habitual de la casa. El criteri d’idoneïtat i suficiència 
del personal s’establirà de mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els 
responsables de l’equipament, amb un mínim d’una persona responsable per 
part del Teatre. 

 
Preus establerts 
 Les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte que les 

quantitats que s’apliquen al personal són independents de la categoria de 
l’usuari, i que per a qualsevol altra situació que aquí no quedi recollida 
s’especificarà en conveni amb l’usuari. 

 
SALA DE REPRESENTACIÓ SALA D’ASSAIG CATEGORIA 

MÀX. 6H MÀX. 9H MÀX. 12H  
A Gratuït Gratuït Gratuït - 

B / C 124,25 € 144,95 € 165,65 € 4,15 
D 191,55 € 207,00 € 259,00 € - 
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E 517,65 € 673,00 € 880,00 € - 
 

PERSONAL 
Conserge / Porter .............. 26,90 € / hora o fracció 
Neteja (*) ............................ 27,45 € / hora o fracció 
 30,00 € / hora o fracció dies festius 
(*) El cost de la neteja es calcularà segons el temps necessari per la seva 

realització amb un mínim de 3 hores. 
 

L’usuari assumirà el cost del material extra que necessiti i el personal 
tècnic necessari per a la bona representació com el bon ús de l’espai. 
 
Les esmentades necessitats seran pactades, de mutu acord, entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’usuari, amb una antelació mínima 
de 30 dies de l’activitat. 
 
Per a les categories D i E s’aplicarà una fiança del 50% del lloguer. En el 
moment en què es formalitzi la petició, el llogater haurà de portar el 
resguard de l’ingrés i haurà de signar per duplicat l’acceptació de les 
condicions establertes per a la utilització de l’espai, segons consta en la 
normativa estipulada, previ lliurament del document. Durant la setmana 
següent a la realització de l’activitat, caldrà pagar l’import restant a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de cobrir la totalitat de 
l’import que generi el lloguer del Teatre Principal. Qualsevol desperfecte 
que s’ocasioni amb motiu del desenvolupament de l’activitat caldrà que 
sigui abonat per al llogater un cop es realitzi la valoració econòmica dels 
danys. 

 
Companyies professionals de les arts escèniques i la música: 

 
El Teatre Principal es posa a disposició dels professionals de les arts 
escèniques, dansa, música i circ que preparin projectes professionals. 
L’equip tècnic de l’equipament valorarà els projectes presentats i definirà 
l’ús dels espais del Teatre. La relació equipament-professionals quedarà 
recollida i detallada mitjançant conveni on es recullin les necessitat 
específiques de la companyia i facilitarà els recursos materials i 
personals necessaris per tal que la companyia dugui a terme la seva 
activitat en òptimes condicions. 
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AUDITORI EDUARD TOLDRÀ 

 
Sala Gran 

 
Equipament 
 El lloguer de la Sala Gran de l’Auditori Eduard Toldrà inclou la utilització 

de la sala de representació, els camerinos, els serveis i tot l’equipament 
tècnic de què disposa, quant a vestit d’escenari, aire condicionat i 
calefacció, equipament d’il·luminació, de so i audiovisual i el consum 
d’energia elèctrica. No inclou la neteja que s’ocasioni arrel de l’acte. 

 S’estableix un temps mínim d’utilització de 6 hores inclòs la preparació, 
assaig, muntatge, desmuntatge, etc. En el cas que el temps sigui superior 
a 6 hores, s’incrementarà l’import segons s’indica en el quadre annex. 

 
Personal 
 L’Auditori Eduard Toldrà caldrà que estigui atès durant la utilització de 

l’espai pel personal adient i suficient, bé sigui propi de l’equipament o per 
personal extern qualificat tècnicament, habitual de la casa. El criteri 
d’idoneïtat i suficiència del personal s’establirà de mutu acord entre els 
organitzadors de l’acte i els responsables de l’equipament, amb un mínim 
d’una persona responsable per part de l’Auditori. 

 
Preus 
 Les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte que les 

quantitats que s’apliquen al personal són independents de la categoria de 
l’usuari, i que per a qualsevol altra situació que aquí no quedi recollida 
s’especificarà en conveni amb l’usuari. 

 
SALA DE 

REPRESENTACIÓ CATEGORIA 
MÀX. 6H MÀX. 9H 

A 0€ 0€ 
B / C 125,00 € 145,00 € 

D 190,00 € 210,00 € 
E 510,00 € 665,00 € 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter .............. 26,90 € / hora o fracció 
Neteja (*) ............................ 27,45 € / hora o fracció 
 30,00 € / hora o fracció dies festius 
(*) El cost de la neteja es calcularà segons el temps necessari per la seva 

realització amb un mínim de 3 hores sense servei de Bar, i un mínim de 4 
hores amb servei de Bar. 
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L’usuari assumirà el cost del material extra que necessiti i el personal 
tècnic necessari per a la bona representació com el bon ús de l’espai. 
 
Les esmentades necessitats seran pactades, de mutu acord, entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’usuari, amb una antelació mínima 
de 30 dies de l’activitat. 
 
Per a les categories D i E s’aplicarà un dipòsit del 50% del lloguer. En el 
moment en què es formalitzi la petició, el llogater haurà de portar el 
resguard de l’ingrés i haurà de signar per duplicat l’acceptació de les 
condicions establertes per a la utilització de l’espai, segons consta en la 
normativa estipulada, previ lliurament del document. Durant la setmana 
següent a la realització de l’activitat, caldrà pagar l’import restant a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de cobrir la totalitat de 
l’import que generi el lloguer de l’Auditori Eduard Toldrà. Qualsevol 
desperfecte que s’ocasioni amb motiu del desenvolupament de l’activitat 
caldrà que sigui abonat per al llogater un cop es realitzi la valoració 
econòmica dels danys. 

 
Companyies professionals de música 

 
L’Auditori Eduard Toldrà es posa a disposició dels professionals de la 
música que preparin projectes professionals. L’equip tècnic de 
l’equipament valorarà els projectes presentats i definirà l’ús dels espais 
de l’Auditori. La relació equipament-professionals quedarà recollida i 
detallada mitjançant conveni on es recullin les necessitat específiques de 
la companyia i facilitarà els recursos materials i personals necessaris per 
tal que la companyia dugui a terme la seva activitat en òptimes 
condicions. 

 
 

Sala Petita 
 
Equipament 
 El lloguer de la Sala Petita de l’Auditori Eduard Toldrà inclou la utilització 

de l’escenari, els serveis i tot l’equipament tècnic de què disposa llum 
blanca no regulada per a la zona de públic i escenari, climatització, línies 
de connexió a 220v, 150 cadires per públic.  
A més a més, disposa d’equip audiovisual (pantalla, projecció, altaveus, 
microfonia,...) i de luminotècnia (projectors de llum, equips de regulació, 
taula de control...) a disposició dels sol·licitants. L’ús d’aquest material 
queda sempre, supeditat a la contractació del personal tècnic d’escenari 
de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 



 
 
Taxa per a la utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions.- OF 
Nº 22 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

En el cas de necessitar qualsevol altra infraestructura complementària a 
aquesta (cadires, taules, plafons,...), caldrà que el sol·licitant especifiqui el 
material com a mínim amb 30 dies d’antelació al desenvolupament de 
l’activitat prevista 

 
 S’estableix un temps mínim d’utilització de 6 hores inclòs la preparació, 

assaig, muntatge, desmuntatge, etc. En el cas que el temps sigui superior 
a 6 hores, s’incrementarà l’import segons s’indica en el quadre annex. 

 
Personal 
 L’Auditori Eduard Toldrà caldrà que estigui atès durant la utilització de 

l’espai pel personal adient i suficient, bé sigui propi de l’equipament o per 
personal extern qualificat tècnicament. El criteri d’idoneïtat i suficiència del 
personal s’establirà de mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els 
responsables de l’equipament, amb un mínim d’una persona responsable 
per part de l’Auditori. 

 
Criteris d’usos 
 La Sala petita de l’Auditori només es llogarà en el casos següents, seguint 

l’ordre de prioritat:  
- Ús docent de l’ECMM  
- Programació estable de música de la Regidoria de Cultura 
- Activitats relacionades amb la música (presentació de maquetes, 

concerts de petit format, etc...) 
- Altres activitats com congressos i conferències sempre i quan no es 

puguin realitzar en altres equipaments de la ciutat per qüestió 
d’aforament 

 
Categories d’usuaris 
 Per aquest equipament s’estableixen tres categories d’usuaris: 

A.- Regidories municipals, així com altres administracions públiques 
B.- Centres educatius i escoles privades relaciones amb la música, 

entitats, col·lectius i grups sense ànim de lucre de Vilanova i la 
Geltrú 

C.- Entitats particulars i/o entitats privades relacionades amb la música 
no pertanyents a les categories anteriors 

 
Preus 
 Les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte que les 

quantitats que s’apliquen al personal són independents de la categoria de 
l’usuari, i que per a qualsevol altra situació que aquí no quedi recollida 
s’especificarà en conveni amb l’usuari. 

 
CATEGORIA 

USUARI 
MÀX. 3H MÀX. 6H 
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A 0,00 € 0,00 € 
B 80,00 € 100,00 € 
C 200,00 € 300,00 € 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter ............... 26,90 € / hora o fracció 
Neteja (*) ............................ 27,45 € / hora o fracció 
 30,00 € / hora o fracció dies festius 
(*) El cost de la neteja es calcularà segons el temps necessari per la seva 

realització amb un mínim de 3 hores sense servei de Bar, i un mínim de 4 
hores amb servei de Bar. 

 
L’usuari assumirà el cost del material extra que necessiti i el personal 
tècnic necessari per a la bona representació com el bon ús de l’espai. 
 
Les esmentades necessitats seran pactades, de mutu acord, entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’usuari, amb una antelació mínima 
de 30 dies de l’activitat. 
 
Per a la categoria C s’aplicarà un dipòsit del 50% del lloguer. En el 
moment en què es formalitzi la petició, el llogater haurà de portar el 
resguard de l’ingrés i haurà de signar per duplicat l’acceptació de les 
condicions establertes per a la utilització de l’espai, segons consta en la 
normativa estipulada, previ lliurament del document. Durant la setmana 
següent a la realització de l’activitat, caldrà pagar l’import restant a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de cobrir la totalitat de 
l’import que generi el lloguer de l’Auditori Eduard Toldrà. Qualsevol 
desperfecte que s’ocasioni amb motiu del desenvolupament de l’activitat 
caldrà que sigui abonat per al llogater un cop es realitzi la valoració 
econòmica dels danys. 
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BIBLIOTEQUES  MUNICIPALS 
 
 

Equipament 
 El lloguer de la Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà es concreta en el 

lloguer, per períodes d’hora o fracció, de la Sala Infantil de Lectura per 
a ser utilitzada com a sala d’actes o conferències, i també com a sala 
d’actes culturals. La Sala Infantil de la Biblioteca Joan Oliva només se’n 
podrà fer ús a partir de la finalització de l’horari d’atenció al públic de la 
mateixa més 30 minuts de preparació de la Sala infantil per l’acte. 

 
 El lloguer de la Biblioteca Municipal Armand Cardona i Torrandell es 

concreta en el lloguer, per períodes d’hora o fracció, de l’espai 
polivalent per a ser utilitzat com a sala de conferències/actes o de les 
sales de reunions. 

 
 L’ús d’aquestes sales està supeditat a les necessitats del propi 

equipament i de les diferents àrees de l’Ajuntament.  
 En cas de produir-se qualsevol desperfecte als equipaments, el cost de 

reposició anirà a càrrec del titular del lloguer. 
 
Personal 
 Aquest espai caldrà que estigui atès durant la realització de l’acte pel 

personal propi de l’equipament adient i suficient. El criteri de 
d’idoneïtat i suficiència s’establirà de mutu acord entre els 
organitzadors de l’acte i els responsables de l’equipament. 

 
Preus 
 La utilització dels equipaments indicats estarà subjecta al pagament 

de les quantitats següents: 

CATEGORIA 
USUARI 

SALA INFANTIL BIBLIOTECA 
JOAN OLIVA i SALA D’ACTES 
DE LA BIBLIOTECA ARMAND 

CARDONA 

SALES REUNIONS 
BIBLIOTECA ARMAND 

CARDONA 

A  Sense cost Sense cost 
B/C 26,00 € / 2 hores 22,80 € / 2 hores 
D 75,00 € / 2 hores 
E 129,40 € hora 

50,75 € 
1 Hora 

128,40 € 
3 Hores 

222,60 € 
6 Hores 

 
A totes les categories d’usuaris s’afegirà el cost del 

conserge, per hora o fracció 
 
26,90 € 

 
 



 
 
Taxa per a la utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions.- OF 
Nº 22 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
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CENTRE D’ART CONTEMPORANI  LA SALA 

 
Equipament 
  
 El lloguer del Centre d’Art Contemporani La Sala inclou la utilització 

de la “Sala de les Voltes” i la “Sala Emergents”, i la vigilància en 
l’horari habitual del Centre. La despesa extraordinària de personal 
(quan el servei es presti fora de l’horari habitual del Centre) anirà a 
càrrec del titular del lloguer. En cas de requerir megafonia o d’altre 
material, anirà a càrrec del titular del lloguer. 

 
 L’ús d’aquestes sales està supeditat a les necessitats del propi Centre 

i de les diferents àrees de l’Ajuntament.  
 
 En cas de produir-se qualsevol desperfecte, el cost de reposició anirà 

a càrrec del titular del lloguer. 
 
 Usos dels espais de lloguer: 

• Per a actes de caràcter acadèmic o de divulgació cultural. 
• Per a altres actes no pertanyents a la categoria anterior es 

valorarà els espais a llogar a partir de l’estudi, per part de l’equip 
del Centre d’Art Contemporani La Sala, de l’informe presentat per 
l’entitat/organisme sol·licitant. 

 
 En el moment que es formalitzi la petició, el titular del lloguer i el 

Centre d’Art  signaran un conveni on es determinaran les despeses 
que genera el lloguer i les condicions establertes per a la utilització de 
l’espai, segons consta en la normativa estipulada, previ lliurament del 
document. 

 
 El Centre d’Art Contemporani La Sala es posa a disposició dels 

professionals de les arts visuals que preparin projectes professionals. 
L’equip tècnic de l’equipament valorarà els projectes presentats i 
definirà l’ús dels espais del Centre. La relació equipament-
professionals quedarà recollida mitjançant conveni. 

 
Personal 
 
 Aquest espai caldrà que estigui atès durant la realització de l’acte per 

un mínim de dues persones del Centre, segons la Llei 17/1990, per a 
aquests equipaments. El criteri d’idoneïtat i suficiència de personal 
s’establirà de mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els 
responsables de l’equipament. 
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Preus 
 
 Les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte que 

les categories que s’apliquen al personal són independents de la 
categoria de l’usuari.  

 

 (1) Per a la utilització de còctels o aperitius el temps màxim d’autorització 
continuada serà de tres hores. 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter 26,90 € / hora o fracció 
 
 

Venda de publicacions: 
 
Targeta Activa: 5% de descompte en catàlegs i publicacions del Centre 

d’Art Contemporani La Sala. 
 

CATEGORI
A USUARI 

ACTES SALA 
VOLTES 

SALA 
EMERGENTS 

A  Gratuït Gratuït 
Celebració d’actes acadèmics o de 
divulgació cultural fins a 3 hores 134,60 € 62,10 € 
Celebració d’actes acadèmics o de 
divulgació cultural superior a 3 
hores, per hora 58,00 € 41,40 € 

B  

Altres tipus d’actes, per hora (1) 310,60 € 155,30 € 
Celebració d’actes  acadèmics o de 
divulgació cultural, fins a 3 hores 186,35 € 93,20 € 
Celebració d’actes acadèmics o de 
divulgació cultural superior a 3 
hores, per hora 67,30 € 51,75 € 

E 

Altres tipus d’actes, per hora (1) 372,70 € 207,05 € 
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ORGANISME AUTONOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER 
 
Equipaments 

L’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer ofereix com 
espais de lloguer: 
- La Biblioteca Patrimonial i els jardins  de la Biblioteca Museu 

Víctor Balaguer. 
- La sala d’exposicions temporals de la 3a planta i els jardins del 

Museu Romàntic Can Papiol. 
- La Sala Noble de la Casa de Santa Teresa ubicada al jardí de la 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
 
 
Procediment per a la formalització del lloguer dels espais 
 En el moment que es formalitzi la petició, el titular del lloguer i 

l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer signaran un 
document de reserva on es determinaran les despeses que genera el 
lloguer i les condicions establertes per a la utilització de l’espai, 
segons consta en la normativa estipulada. Un cop signat el document, 
el sol·licitant haurà d’abonar prèviament el 25% de l’import per tal que 
la reserva quedi confirmada. El 75% restant del preu total del lloguer 
s’abonarà amb un termini màxim de 15 dies després de l’acte.  

 En cas d’anul·lació de l’acte i sempre i quan s’hagi notificat amb un 
termini com a mínim de 48 hores d’antelació, es retornaran aquets 
diners. 

 
Personal 
 Durant la realització de l’acte l’espai sempre estarà atès pel personal 

adient i suficient. El criteri de d’idoneïtat i suficiència s’establirà de 
mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els responsables de 
l’equipament.  

 
Preus 
 Les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte que 

les quantitats que s’apliquen al personal són independents de la 
categoria de l’usuari. 

 Els serveis addicionals o serveis d’assistència seran objecte 
d’abonament. 

 

(*) (**) 

Sala  
Biblioteca  

Patrimonial i sala 
noble de la Casa de 

Santa Teresa 

Jardins 
Biblioteca 

Museu 
Balaguer 

Jardins 
Museu 

Romàntic 

Sala  
exposicions 

3a planta 
Museu 

Romàntic 
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A Totes 
Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

(1) 137,00 € 137,00 € 137,00 € 62,95 € 
(2) 57,85 € 57,85 € 57,85 € 44,65 € 
(3) 294,35 € 294,35 € 294,35 € 137,00 € 

B / C 

(4) --- 474,00 € 474,00 € 274,00 € 
(1) 189,80 € 189,80 € 189,80 € 88,30 € 
(2) 74,10 € 74,10 € 74,10 € 54,80 € 
(3) 369,45 € 369,45 € 369,45 € 219,25 € 
(4) --- 590,75 € 590,75 € 327,85 € 

D / E 

(5) --- 165,00 € 165,00 € 165,00 € 
(*) Categoria usuari. 
(**)Tipus utilització: 

(1) Celebració d’actes divulgatius i/o científic (màxim 3h). 
(2) Celebració d’actes per temps superior a 3 hores. Per hora o fracció que 

excedeixi de 3. 
(3) Còctels o aperitius a peu dret/per hora o fracció. 
(4) Bufet (entaulats) / per hora o fracció. 
(5) Celebració d’events particulars (aniversaris, comunions, etc.). 

 
SERVEIS ADDICIONALS 

Conserge / Porter 26,90 € / hora o fracció 
Equip de so (no inclou personal) 50,00 € 
Pantalla i projector 30,00 € 

 
 
Notes: 

 
o L’ús d’aquestes sales està supeditat a les necessitats del propi 

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i a les diferents 
àrees de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

o Els preus corresponen únicament al lloguer de l’espai per a qualsevol 
tipus d’utilització i a la neteja. En cas de requerir megafonia, cadires 
addicionals o d’altre material, els museus no estaran obligats a garantir-
ne la seva disponibilitat.   

o En cas de produir-se qualsevol desperfecte, el cost de reposició anirà a 
càrrec del titular del lloguer. 

o Només es procedirà al lloguer dels espais si la celebració dels 
esmentats actes no representa un perill per a la conservació dels 
Museus i més concretament dels espais de celebració i els fons d’obres 
d’art i mobiliari que aquests acullen. 

o La gratuïtat als usuaris (categoria A quadre ‘Preus’) s’aplicarà sempre 
que l’ús dels espais es produeixi dins el seu horari d’obertura i es pugui 
compatibilitzar amb les activitats del Museu. En cas contrari l’usuari 
haurà de fer-se càrrec de la despesa extraordinària del personal. A 
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més, l’organitzador de l’acte haurà de responsabilitzar-se del muntatge 
i desmuntatge dels actes en cas necessari. 

o Per a còctels o aperitius el temps màxim d’autorització serà de tres 
hores. 

o Es faculta a l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer per a 
regular la resta de condicions i requisits d’utilització dels edificis i 
instal·lacions dels museus. 
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VISITES ALS MUSEUS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

A) Públic individual Euros 
Entrada General Museu Víctor Balaguer adults 3,00 
Entrada General Museu romàntic Papiol adults 4,00 

  
Entrada reduïda al Museu Víctor Balaguer (prèvia presentació 
de justificant): 

 
1,50 

- Nens de 4 a 11 anys  
- Estudiants fins a 25 anys  
- Jubilats i pensionistes  
- Aturats  
- Famílies nombroses  
- Grups amb un mínim de 10 persones sense visita 

comentada  

- Carnet Jove  
- Associació estudi del moble  
- Col·legi de doctors i llicenciats en belles arts i professors de 

dibuix de Catalunya (COLBACAT)  

- Targeta Activa (persones majors de 65 anys i persones amb 
més d’un 65% de disminució)  

-  Totes les entitats, associacions, institucions que signin 
conveni i/o acord específic amb l’OAPVB  

 
Entrada reduïda al Museu romàntic Papiol (prèvia presentació 
de justificant): 

 
2,00 

- Nens de 4 a 11 anys  
- Estudiants fins a 25 anys  
- Jubilats i pensionistes  
- Aturats  
- Famílies nombroses  
- Associació estudi del moble  
- Carnet Jove  

 
Entrada gratuïta a Biblioteca Museu Víctor Balaguer (prèvia presentació de 
justificant): 
- Nens fins a 3 anys 
- Membres de l’ICOM 
- Dijous a la tarda 
- Primer diumenge de cada mes 
- Docents amb carnet Generalitat de Catalunya 
- Nens amb carnet club súper 3 
- Amics Biblioteca Museu Balaguer 
- Amics del MNAC 
- Amics del Museu del Ferrocarril 
- Amb carnet del Servei de Normalització lingüística 
- Univers UPC 
- Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona 
- Subscriptors Diari de VNG 
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- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1 
- Amb carnet RUN SPORT 2 X 1 
-  Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o acord 

específic amb l’OAPVB 
 
Entrada gratuïta a Museu Romàntica Can Papiol (prèvia presentació de 
justificant): 
- Nens fins a 3 anys 
- Membres de l’ICOM 
- Docents amb carnet Generalitat de Catalunya 
- Amics del MNAC 
- Amics Biblioteca Museu Balaguer 
- Amics del Museu del Ferrocarril 
- Amics Biblioteca Museu Balaguer 
- Amb carnet del Servei de Normalització lingüística 
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1 
- Amb carnet RUN SPORT 2 X 1 
-  Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o acord 

específic amb l’OAPVB 
 
 

B) Públic de grups: Euros 
Museu Balaguer: visita guiada per a grups amb un màxim 

de 30 persones, amb concertació prèvia. El preu final 
del grup és la suma de la quantitat fixa de 45,00 Euros 
més 1,50 Euros per persona (preu entrada reduïda). 

 
 
 

Museu Papiol: visita guiada per a grups amb un mínim de 
10 persones i màxim de 20 persones, amb concertació 
prèvia 

 
 

60,00 
Visites teatralitzades (individual) 10,00 
Visites teatralitzades (grup) 200,00 
Itinerari urbà i visita comentada (individual) 5,00 
Itinerari urbà i visita comentada (grup) 60,00 
Per a visites especials, temàtiques 5,00 
Per a visites concertades teatralitzades amb Cases 

Singulars segons conveni 
 

5,00 
Tallers familiars 3,00 
 
 

C) Públic escolar:  
Visites dinamitzades 45,00 
Tallers escolars 60,00 
Itinerari + visita museu per escoles 60,00 
Els grups que concertin la visita dels dos museus gaudiran 
d’un descompte del 20% 
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VENDA DE PUBLICACIONS I MERCHANDISING: 
 

- Amics de l’organisme autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 5% en 
publicacions i merchandising propi. 

- Targeta Activa (carnet de jubilats i pensionistes) 5% en 
publicacions. 
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TORRE BLAVA 
 

 
A) Públic individual EUROS 

Entrada general adults 1,50 
  
Entrada reduïda (prèvia presentació de justificant): 
- Nens de 4 a 11 anys 
- Estudiants fins a 25 anys 
- Jubilats i pensionistes 
- Aturats 
- Famílies nombroses 
- Grups amb un mínim de 10 persones sense visita comentada 

1,00 

 
Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant): 
- Nens fins a 3 anys 
- Amb carnet Voluntariat per la llengua 
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1 
- Amb Carnet RUN SPORT 2 X 1 
- Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o acord 

específic amb l’OAPVB 
 

B) Públic de grups  
Per a públic en general grups amb un mínim de 10 persones i 

màxim de 20 persones, amb concertació prèvia 30,00 
Per a visites especials, temàtiques... d’acord amb el programa 

 
C) Públic escolar, visita comentada 30,00 
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CASAMENTS CIVILS I UNIONS ESTABLES DE PARELLA 
A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

 

 
 

Espai Tarifa 1 Tarifa 2 
Saló de Plens de l’Ajuntament   

Dissabtes 115,70 € 192,85 € 
Laborables 88,30 € 145,15 € 

 
Pati del Castell de la Geltrú   

Dissabtes 181,20 € 300,45 € 
Laborables 145,15 € 241,60 € 

 
Biblioteca Museu Balaguer, Museu Romàntic Can 
Papiol i Masia d’en Cabanyes   

Dissabtes 422,75 € 656,20 € 
Divendres 306,00 € 537,40 € 

Tarifa 1: aplicable a parelles quan algun del contraents estigui 
empadronat a Vilanova i la Geltrú 

Tarifa 2: aplicable a parelles foranies. 
 

Gaudiran d’una reducció del 100% en el preu de la tarifa aplicable, 
aquelles parelles que acreditin estar en situació d’atur i no siguin 
preceptores de cap prestació, ajut i/o subsidi d’atur.  
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ESPAI TOC 
 
Equipament: Espai TOC del carrer de Sant Sebastià, 11. 
 
Les condicions de cessió d’aquests espais ve regulada per la Normativa d’usos 
i funcionament dels Espais d’Entitats de Vilanova i la Geltrú, aprovada per la 
sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament el dia 30 de juliol de 2001 
 
Tarifes: 
La taxa anual que es fixa per a les entitats que vulguin disposar d’un despatx i 
dels serveis annexos és 223,30 Euros/any. 
 
A aquesta quantitat cal afegir-hi una fiança1 de 103,55 Euros. 
 
Per a les entitats usuàries que no disposin de despatx en aquests equipaments 
i que vulguin fer ús d’algun dels Espais d’Entitats, sempre que hi hagi 
disponibilitat per fer-ho, se’ls aplicaran els següents preus: 
 
- Ús puntual de la sala de Recursos       3,60  Euros/dia 
- Ús regular2 de la sala de Recursos   103,55  Euros/any 
- Ús regular de la sala de Reunions    44,50  Euros/any 
- L’ús puntual o regular2 de la sala de Reunions o de la sala d’Actes, i l’ús 

puntual de la sala Exposicions comportarà el dipòsit d’una fiança de 36,25 
Euros 

 
En el cas d’ús regular d’algun dels tres espais, es podrà proposar a l’entitat en 
qüestió la signatura d’un conveni, evitant així la necessitat d’entrega i retorn 
reiterat de l’import de la fiança. 
 
Per a les organitzacions de la categoria C que vulguin fer ús d’algun dels 
Espais d’Entitats, i sempre que hi hagi disponibilitat per fer-ho se’ls aplicaran 
els següents preus: 

- Ús puntual de la Sala de Reunions    33,15  Euros/h 
- Ús puntual de la Sala d’Actes     66,30  Euros/h 
- Ús puntual de la Sala Exposicions3     213,15  Euros/Setmana 

 
Notes 
1 Tal i com s’especifica en la normativa d’usos i funcionament dels espais d’entitats de Vilanova 

i la Geltrú, l’import de la fiança serà retornat una vegada comprovat l’estat correcte de les 
instal·lacions. En cas contrari, s’emprarà la fiança per a la reposició dels desperfectes i en 
cas de no ser suficient es reclamarà a l’entitat corresponent la diferència. 

2  S’entén com a regular, un mínim d’una vegada mensual. 
3 S’entén com a puntual un període màxim d’exposició de dues setmanes. Aquestes setmanes 

es comptabilitzaran senceres o per fraccions, considerant-se aquestes darreres com a 
senceres. 
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Qualsevol altre ús no tipificat es resoldrà d’acord als criteris generals que 
estableix la normativa abans esmentada. 
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RASA DEL MIQUELET 
 
 
Equipament: El concepte de lloguer d’aquest equipament implica el lloguer de 
la Sala de Reunions i/o Sala d’Actes, per períodes d’hora o fracció. L’ús 
d’aquestes instal·lacions estan supeditades a  les necessitats del propi 
equipament així com de les diferents àrees de l’Ajuntament. En cas de produir-
se qualsevol desperfecte, el cost de reposició anirà a càrrec del titular del 
lloguer. 
 
Personal: Aquests espais caldrà que estiguin atesos durant la realització de 
l’acte pel personal adient i suficient. El criteri de d’idoneïtat i suficiència 
s’establirà de mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els responsables de 
l’equipament. 
 
Preus establerts:  Les tarifes que s’estableixen per hora o fracció són les 
següents, tenint en compte que les quantitats que s’apliquen al personal són 
independents de la categoria de l’usuari. 
 
 

CATEGORIA 
USUARI 

LLOGUER SALA 
ACTES 

LLOGUER SALA 
REUNIONS 

A Gratuït Gratuït 
B / C 21,20 € 8,10 € 
D / E 62,10 € 24,85 € 

 
PERSONAL 

Conserge 26,90 € / hora o fracció 
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XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS 
 

Els equipaments cívics són aquells espais de titularitat municipal que estan 
al servei de tota la ciutadania, a títol individual o col·lectiu. 
En funció dels objectius i prestacions que ofereixen, els equipaments cívics 
es classifiquen en: 
 - Xarxa de Centres Cívics Municipals: Centre Cívic i Esportiu La Collada-

Els Sis Camins, Centre Cívic La Geltrú, Centre Cívic La Sardana, Centre 
Cívic Mar, Centre Cívic Molí de Vent, Centre Cívic Sant Joan, Centre 
Cívic Tacó 

- Casals Municipals de Gent Gran: Casal Municipal de Gent Gran Can 
Pahissa i Casal Municipal de Gent Gran 

- Espai d’Entitats Sant Pau 
 
Equipaments: El concepte de lloguer d’aquests equipaments implica el 

lloguer de la sala d’actes (en cas que l’equipament en disposi) o el 
lloguer d’una sala polivalent, per períodes d’una hora o fracció. L’ús 
d’aquestes instal·lacions estan supeditades a les necessitats del propi 
equipament així com de les diferents àrees de l’Ajuntament. En cas de 
produir-se qualsevol desperfecte, el cost de reposició anirà a càrrec del 
titular del lloguer.  

 
Personal: Aquests espais caldrà que estiguin atesos durant la realització 

de l’acte pel personal adient i suficient. El criteri d’idoneïtat i suficiència 
s’establirà de mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els 
responsables de l’equipament. 

 
Preus establerts: Les tarifes que s’estableixen per hora o fracció són les 

següents, tenint en compte que les quantitats que s’apliquen al personal 
són independents de la categoria de l’usuari. 

 

CATEGORIA 
USUARI 

LLOGUER 
SALA 

ACTES 

LLOGUER SALA 
POLIVALENT 

A Gratuït  Gratuït 
B / C Gratuït Gratuït 
D / E 62,10€ 24,85€ 

 
PERSONAL 

Conserge 26,90€ / hora o fracció 
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INSTAL·LACIONS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
PÚBLICS 

 
 

Concepte: Preu Euros/Hora 
Sala d’usos múltiples  4,30 
Biblioteca 4,30 
Aula 4,30 
Pistes esportives, sense llum artificial 4,30 
Pistes esportives, amb llum artificial 6,20 
Gimnàs 7,00 
Vestuaris 7,00 
Cuina, (elaboració de menjars) 10,50 
Cuina, (utilització només de l’espai) 3,55 

 
- La sol·licitud de qualsevol dels espais ressenyats s’haurà de fer 

conforme el Reglament de l’ús social dels centres docents públics 
d’educació infantil i primària de Vilanova i la Geltrú, aprovat en la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 6 d’abril de 2009. 

 
- Quan es requereixi la presència del sr. Conserge, s’incrementarà el cost 

amb el càlcul de les hores extres realitzades. 
 
- Els col·lectius que facin un ús regular de les instal·lacions i no disposin 

d’assegurança hauran de dipositar una fiança de 155,30 € per garantir 
l’ús correcte de les mateixes. 
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MOLÍ  DE  MAR 

 
 
Equipament:  
 
El Molí de Mar és un equipament que dóna cabuda a activitats de lleure i 
formació,  consta de dues edificacions i una àmplia zona de jardí que possibilita 
el desenvolupament d’activitats a l’aire lliure, així com d’un espai que permet 
l’allotjament.  
 

Espais:  
 

Habitacions (5): Amb una capacitat total per a 19 persones. 
Jardí: Espai pensat per la celebració d’esdeveniments de caire 

cultural i social. 
Cuina i 
menjador: 

Usats per la realització de cursos de formació culinària o 
esdeveniments puntuals, així com per servir els àpats dels 
usuaris de l’allotjament (previ compliment de les “Condicions 
higienico sanitàries  d’utilització de la cuina del centre de Molí 
de Mar”). 

Aula de 
formació: 

Espai polivalent per la realització de cursos de formació, 
conferències, reunions, etc. 

 
Tipus d’usuaris: 
 

(1) Serveis municipals. 
(2) Centres educatius públics, entitats, associacions i col·lectius sense ànim 

de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

(3) Entitats, associacions i col·lectius de caràcter privat, considerats de 
caràcter públic. 

 

Preus: 
 
Les tarifes s’estableixen segons l’espai a utilitzar i el tipus d’usuari. 
 

Espai Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 Neteja 
Habitacions:  Euros Euros Euros 
- Allotjament 1er. dia (*) 400,00 800,00 --- 
- Allotjament següents 6 dies (*) 290,00 490,00 --- 
- Allotjament següents dies (1) (*) 290,00 490,00 110,00 
Jardins (preu hora): (*) 12,00 40,00 --- 
Aula formació (preu hora): (*) 12,00 40,00 --- 
Cuina + Jardí o Aula formació (2) (*) 12,00 40,00 70,00 
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(*) A càrrec del Departament. 
(1) El pagament de la neteja inclou un altre canvi de llençols. 
(2) Preus d’utilització per hora, que Inclouen l’ús de la cuina, menjador, jardins i sala de 

formació (prèvia concertació de l’ús dels espais amb el Gabinet d’Alcaldia i 
Protocol). 

 
Notes: 
 

• Els usuaris de tipus 1 assumiran la gestió dels espais i/o es faran càrrec 
de les despeses originades pel servei (consergeria, neteja, habilitació dels 
espais, informació o assessorament sobre l’ús de l’espai, etc.). La 
persona responsable de l’activitat haurà d’estar present durant tot el 
desenvolupament de l’activitat.  

• Els usuaris tipus 2 i 3, hauran de dipositar, obligatòriament, una fiança de 
200,00 Euros, que serà retornada en haver comprovat que no hi ha cap 
desperfecte a les instal·lacions. 

• Les condicions de cessió d’aquests espais ve regulada per la Normativa 
d’usos i funcionament del Molí de Mar i caldrà que l’usuari compleixi amb 
els requeriments relacionats en aquesta. 

• L’ús de qualsevol espai està supeditat a les necessitats del propi 
equipament i els serveis que s’hi presten i de les diferents àrees de 
l’Ajuntament. 

• En el cas d’ocupacions puntuals de llarga duració o bé actes d’especial 
interès local i social, així com qualsevol altra situació que no quedi 
recollida en aquest document, caldrà prèviament l’aprovació municipal 
que correspongui i s’especificaran les condicions necessàries a través de 
conveni i/o document de compromís amb l’entitat sol·licitant. 

• El cost resultant de qualsevol altra despesa ocasionada per la necessitat 
de material extra o personal tècnic indispensable pel bon funcionament de 
l’acte, serà assumida per l’usuari en la seva totalitat. 

• En el cas que l’usuari no deixi les instal·lacions, després de l’acte, en les 
millors condicions possibles, haurà de fer-se càrrec de les hores 
extraordinàries de neteja. 
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NAU  DEL  FERROCARRIL 
 
 
Categories d’usuaris 
 

S’estableixen tres categories d’usuaris: 
 
A. Regidories municipals, així com d’altres administracions públiques. 
B. Entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre registrades 

al Registre d’ Entitats de l’ Ajuntament. 
C. Entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre membres de 

la Federació Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals, cogestores de 
l’espai. 

 
 
Tipologia d’actes i serveis 
 
La utilització de la Nau del Ferrocarril es concreta en la realització de tres tipus 
d’actes: 

1) Actes de curta durada (Audicions, meetings, conferències, etc.), fins a 8 
hores, amb un aforament màxim de 196 persones. 

2) Actes de mitja durada (Reunions gastronòmiques, celebracions, etc.), de 
8 a 12 hores, amb un aforament màxim de 160 persones. 

3) Actes de llarga durada (Concerts i balls), fins a 18 hores, amb un 
aforament màxim de 727 persones. 

 
Les hores d’ocupació màxima indicades a cada apartat fan referència al total 
del còmput d’hores d’utilització de la Nau, incloent muntatge i desmuntatge de 
la infraestructura. En el cas que el còmput final d’hores fos superior, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret de poder facturar el 
diferencial d’hores a l’entitat organitzadora, havent de ser assumit el cost 
d’aquest per part de l’entitat. 
 
En el cas de festivals musicals, els costos especificats són per dia d’actuació i 
utilització. Així, si un festival dura dos dies els serveis i els seus costos serien el 
doble. 
 
La Comissió Tècnica de l’Ajuntament té la potestat d’establir a quina tipologia 
d’acte correspon l’activitat  proposada. 
 
 
Preus 

 
 Acte tipus 1 Acte tipus 2 Acte tipus 3 
Usuari A 447,00 € 541,00 € 782,00 € 
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Usuari B 230,00 € 300,00 € 440,00 € 
Usuari C 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 
Els preus especificats inclouen els següents serveis: 
 

Tipus 
Acte Usuari Hores neteja 

Hores 
permanència 

conserge 
1 A i B 5 8 
1 C --- 8 
2 A i B 8 12 
2 C --- 12 
3 A i B 12 18 
3 C --- 18 

 
Serveis obligatoris a contractar directament i obligatòriament per l’usuari, 
complementaris als especificats anteriorment: 
 

Tipus 
Acte 

Usuari Servei 

1 i 2 Tots Dos (2) controladors d’accés durant l’horari de 
l’activitat. 

1 i 2 C Neteja dels espais interiors i exteriors de la 
instal·lació. 

3 Tots 

1 Vigilant de Seguretat Privada 
3 Controladors d’accés 
1 Unitat sanitària de Suport Vital Bàsic (1 

ambulància i 2 tècnics/es en transport sanitari) 

3 C Neteja dels espais interiors i exteriors de la 
instal·lació. 

 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva 
modificació o la seva derogació expresses. 
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Ordenança fiscal núm. 23 
 

Taxa per serveis de clavegueram 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa.  
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat 
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de 
serveis de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals, inclosa la 
vigilància especial de claveguerams particulars, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 
i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2n. Fet imposable.  
 
 Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis següents: 

a) La neteja, explotació, conservació i desenvolupament de la xarxa 
municipal de clavegueram amb independència, en tots els casos, de la 
intensitat i la freqüència amb què s’utilitzi. 

b) La vigilància especial de claveguerams particulars. 
c)  La construcció d’escomeses de clavegueram. 

 
 

Article 3r.   Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, següents: 

a) En el supòsit definit a l’apartat a) de l’article anterior els titulars 
beneficiaris de contractes de subministrament de xarxes domiciliàries 
d’aigua i els titulars dels aprofitaments privats d’aigües subterrànies. 

b) En els serveis que s’inicien per sol·licitud, el peticionari i el titular de 
l’autorització. 

c) En els supòsits definits en els apartats b) i c) de l’article anterior qui 
sol·liciti o provoqui la prestació dels serveis o qui beneficiï la prestació. 

d) En les actuacions per inspecció que es realitzin com a comprovació 
d’una denúncia, el subjecte passiu serà la persona física o jurídica 
responsable de la infracció o anomalia i, a manca de consistència de la 
mateixa, el denunciant. 
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Article 4t.   Quota tributària 
 
La quota tributària  resulta de l’aplicació de les tarifes següents: 
 

 EUROS 
a) Pels serveis de neteja, explotació, conservació i desenvolupament de 

la xarxa municipal de clavegueram: 
 
 

• Habitatge o local amb consum d’aigua per comptador d’ús domèstic  
Quota Fixa per, euros per trimestre 6,0208 

Quota Variable. Euros/metre cúbic d’aigua facturada. 0,0371 

• Local amb consum d’aigua per comptador d’ús no domèstic   

Quota fixa, euros per trimestre  6,7195 
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada 0,0375 

• Habitatge o local amb consum d’aigua per aforament d’ús domèstic   

Quota Fixa, euros per trimestre  6,2838 
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada 0,0387 

• Local amb consum d’aigua per aforament d’ús no domèstic   

Quota fixa, euros per trimestre  7,0517 
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada 0,0393 

•  Habitatge o Local amb consum d’aigua aliè, sense control de cabal 
(cubes, pous, etc.) 

 

Quota fixa, per trimestre 8,5500 
 

b) Pels serveis de connexió de les noves escomeses de clavegueram 
privades, a la xarxa pública municipal de clavegueram i inspecció 
d’escomeses: 

 

- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 200 mm 
fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de 
llargària .......................................................................................... 1.853,50 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres................. 258,99 

- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 300 mm 
fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de 
llargària ............................................................................................ 2.252,45 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres .................... 374,10 
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 400 mm 

fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de 
llargària ............................................................................................ 2.691,95 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres .................... 527,14 
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 200 mm 

fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de 
llargària ............................................................................................ 

 
 

2.047,08 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres .................... 323,08 

- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 300 mm 
fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de 2.586,99 
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llargària ............................................................................................ 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres .................... 495,74 

- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 400 mm 
fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de 
llargària ............................................................................................ 3.283,18 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres .................... 733,81 
 

c) Pels serveis de vigilància especial de claveguerams particulars: 
   Es liquidarà el cost real del servei, obtingut a partir de la justificació 

de les despeses realitzades en cada cas concret. 
 

 

d) Inspecció d’escomesa de clavegueram existent per a la comprovació 
del seu estat i de la seva idoneïtat d’acord amb el que estableix 
l’Ordenança per a les connexions al clavegueram. Per cada inspecció  373,73 

 

e) Comprovació de les condicions tècniques de la instal·lació de desguàs 
de la xarxa privada a la xarxa publica de sanejament, per cada 
comprovació ........................................................................................ 85,83 

  

f) Construcció d’arqueta de control exterior d’abocaments industrials, 
sota pressupost.  

  

g) Inspecció de trams de la xarxa general de clavegueram, amb càmera 
de vídeo, per la identificació i/o localització d’escomeses de 
particulars, sota pressupost.  

Les quantitats exposades no inclouen l’IVA. 

 
 
Article 5è.   Meritació 
 
1.- En el supòsit definit a l’apartat a) de l’article 2, la taxa es merita i neix 
l’obligació de contribuir amb la prestació del servei, considerat com a annex i 
indispensable per a l’ús dels estatges i locals, que està especialment provocat 
per al benefici d’aquests i per la possibilitat d’abocament a les instal·lacions 
municipals de sanejament. 
 

2.- En la resta de casos, la taxa s’acreditarà quan es presenti la denúncia o 
sol·licitud que hagi d’originar la prestació del servei que constitueix el fet 
imposable, que no es tramitarà si no es justifica el pagament de la mateixa.  
 
 
Article 6è. Gestió i recaptació 
 
La gestió liquidatòria i la recaptació de la present taxa es farà mitjançant la 
incorporació de l’import al rebut de subministrament d’aigua. 
 
 
Article 7è.   Infraccions i sancions 
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La inspecció d’aquesta taxa i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 
tres de novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva 
modificació o la seva derogació expresses. 
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Ordenança fiscal núm. 24 

 
Taxa per la prestació de serveis d’inspecció  

i control sanitari 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa.  
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis d’inspecció i control sanitari 
que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que 
disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 
 
Article 2n. Fet imposable.  
 
1.- Constitueix el fet imposable les activitats, tan tècniques com administratives, 
d’intervenció municipal en: 

A) La realització de controls sanitaris periòdics sobre les activitats que es 
desenvolupen en locals i establiments inclosos en: 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
- Sector minorista d’alimentació: venda i elaboració de tot tipus 

d’aliments (menjars preparats, pa, pastisseria, ...) 
- Restauració comercial: bar, bar restaurant i restaurant 
- Menjadors col·lectius socials: escoles, llars d’infants i llars d’avis 
- Transport alimentari i altres activitats anàlogues 

SANITAT AMBIENTAL 
- Piscines d’ús públic 
- Establiments de pírcings, tatuatges i micropigmentació 
- Xarxes d’aigua alt i baix risc de transmetre la legionel·la 

ALTRES 
- Nuclis zoològics (venda d’animals) 
- Consultoris mèdics (mèdics, diplomats d’infermeria i altres) 
- Consultes veterinàries 
- Farmàcies 
- Centres de massatges i altres 
- Centres de bronzejat 
- Perruqueries 
- Inspeccions a habitatges i espais de concurrència pública 
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B) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització sanitària 
dels establiments on s’efectuïn pràctiques de micropigmentació, tatuatges i 
pírcings, tal com es defineix en la normativa vigent. 

 
C) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització sanitària 

de les piscines d’ús públic, tal com es defineix a la normativa vigent. 
 

2.- L’activitat municipal es concreta, entre d’altres, amb la prestació dels serveis 
següents: 

a)  Control sanitari oficial. Aquest inclou, d’acord amb la normativa actual i la 
comunitària que regula el control oficial, a més de l’acte d’inspecció de les 
instal·lacions o dels processos de fabricació o manipulació, o les 
avaluacions preventives de les condicions sanitàries dels establiments, 
serveis o instal·lacions alimentàries, la presa de mostres, la revisió 
documental, i qualsevol altra actuació de comprovació d’aspectes 
relacionats amb la protecció de la salut de la població. 

b)  Estudis, informes i elaboració de propostes de resolució. 
c)  Comprovació de dades. 
d)  Tramitació administrativa. 
e) Control sanitari relatiu a les instal·lacions i condicions higièniques dels 

serveis higiènics en actes públics. 
 
 
Article 3r.   Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, a qui es presti el servei, tant si l’activitat s’inicia d’ofici o per denúncia de 
ciutadans per causes que poden perjudicar la salut de les persones.  
 
En concret, tenen la condició de subjectes passius els titulars dels establiments on es 
realitzin les activitats descrites a l’article 2.1 d’aquesta Ordenança. 
 
 
Article 4t.   Quota tributària 
 
La quota tributària  resulta de l’aplicació de les tarifes següents: 

 EUROS 
1) Inspecció de control sanitari: 89,00 
2) Autorització sanitària dels apartats B i C de l’article 2.1: 128,40 
3) Per cada inspecció complementària al control sanitari (1): 130,00 
4) Inspecció realitzada per tècnics municipals, a conseqüència de 

sol·licituds d’inspecció fora del tràmit de control sanitari o 
autorització: 

 

- Hora Normal 105,00 
- Hora en horari nocturn o en dies festius 210,00 
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(1) La Taxa dels apartats 1) i 2) inclou, cas de resultar necessari, una primera visita de 
comprovació de mesures correctores. 

 
Gaudiran de bonificació del 50% de la taxa dels apartats 1) i 2) les activitats que 
no requereixen cap visita de comprovació de mesures correctores. 

 
 
 
 
Article 5è. Meritació 
 
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan es realitzi la prestació del servei 
que constitueix el fet imposable de la taxa. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de 
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
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Ordenança fiscal núm. 25  
 

Taxa per la prestació del servei de comprovació del 
grau d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants 
o altres substàncies anàlogues, mitjançant l’obtenció 
de mostres de sang, orina, o altres, com a proves de 

contrast  
 

 
 

CAPÍTOL I. NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT. 
 
Article 1r. Disposició general. 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució, l’article 7 de la Llei de 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària aprovada per el Reial 
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, articles 22, 23 i 28 del Reglament 
General de Circulació, aprovat per Reial Decret 1428/2003, de 21 de 
novembre, i l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases 
del règim local, i de conformitat amb el que  disposen  els articles 15 a 19 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per la prestació del servei de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents, 
psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues mitjançant l’obtenció 
de mostres de sang, orina, o altres, com a proves de contrast, la qual es regirà 
per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen 
els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 

 
 

CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de comprovació 
del grau d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues, a petició de les persones interessades, com a proves de contrast, 
mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina, o altres. 
 
 
Article 3r. Exempcions i bonificacions. 
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Es declaren exempts de pagaments: 
 
 

1. Els casos en que la persona física pateixi lesions o malalties, la gravetat 
de les quals impedeixin realitzar les proves de verificació de l’aire 
espirat. 

 
2. Les proves de reconeixement mèdic i anàlisi clínic que el metge forense 

o personal facultatiu del centre sanitari i institut mèdic al que sigui 
traslladada la persona obligada estimi més adequat, quan aquesta 
presenti símptomes evidents que raonablement denotin la presència de 
qualsevol substància estupefaent, psicotròpica, estimulant o altres 
anàlogues.  
La repetició de les proves a petició de l’interessat a efectes de contrast, 
no estaran exemptes del pagament de la taxa. 
 

3. La realització de la proba de contrast amb resultat negatiu. 
 

 
 

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU. 
 
Article 4rt. Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les 
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, que sol·licitin la realització de les proves de comprovació a 
que es refereix l’article 2. 
 
 
 

CAPÍTOL IV. BASES I TARIFES. 
 
Article 5è. Quota tributària. 
 

Concepte Euros 
Per cada acte de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents, 
psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues mitjançant 
l’obtenció de mostres de sang, orina o altres ........................................... 210,00 

 
 
 

CAPÍTOL V. NORMES DE GESTIÓ. 
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Article 6è. Meritació. 
 
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir, quan s’iniciï l’activitat municipal 
que constitueix el fet imposable. 
 
 
A aquests efectes s’entén iniciada l’activitat quan la Policia local, desprès de 
determinar de forma quantitativa el grau d’impregnació alcohòlica dels 
interessats en la verificació de l’aire espirat mitjançant els etilòmetres 
oficialment autoritzats, o realitzades les proves establertes per la detecció 
d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, a 
petició d’aquests, sol·licitin voluntàriament, repetir les proves a efectes de 
contrast, que podran consistir en anàlisi de sang, orina o altres anàlogues.   
 
 
Article 7è. Gestió de la Taxa. 
 
Un cop el resultat de les proves practicades de detecció d’alcohol en aire 
espirat o estupefaents i altres, doni positiu o en els casos que preveu l’article 12 
de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària per 
determinats conductors o, aquelles persones que, sense arribar a aquests 
límits, presenti símptomes evidents de trobar-se sota la influencia de begudes 
alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues l’agent l’informarà del dret que te a contrastar els resultats obtinguts 
mitjançant anàlisis de sang, orina u altres anàlegs, que el personal facultatiu del 
centro mèdic al que sigui traslladat consideri més adients. 
 
Cas que l’interessat decideixi la realització dels esmentats anàlisis, l’agent de 
l’autoritat adoptarà les mesures més adients per el seu trasllat al centre sanitari 
més pròxim al lloc dels fets i acompanyarà a la persona afectada. 
 
L’interessat, abans de l’inici de les actuacions tendents a la realització de les 
proves de contrast, haurà de satisfer a l’ajuntament l’import de l’anàlisi i 
despeses que genera la proba de contrast, mitjançant el pagament de la quota 
tributària prevista en l’article 5 d’aquesta ordenança, d’acord amb allò que 
preveu l’article 23 del Reglament General de Circulació. 
 
Si el resultat de la prova fos negatiu, l’Ajuntament retornarà a l’interessat la taxa 
abonada 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
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Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de 7 
de juny de dos mil deu, començarà a regir el dia 1 de gener de 2011. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la 
seva derogació expresses. 
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Ordenança Fiscal núm. 26 
 

Taxes per utilització privativa o aprofitament  
especial del domini públic. 

 
 
Article 1r.   Fonament i naturalesa. 

 
D’acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb allò que 
disposen els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix les Taxes per utilització privativa o pels aprofitaments especials constituïts en 
el vol, el sòl i el subsòl del domini públic municipal que es regiran per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 20 i 
següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 
Sens perjudici de les disposicions de desenvolupament, harmonització i/o execució que 
conformen aquesta Ordenança, la determinació del fet imposable, del subjecte passiu, 
de la base imposable, de l’establiment, supressió i prorroga de les exempcions i/o 
bonificacions, del tipus de gravamen, de la meritació i de tots els demés elements 
determinants de la quantia del deute tributari, es determinen per la normativa legal i 
reglamentària indicada i, en general, per la que hi sigui aplicable. 
 

 
Article 2on.   Fet imposable. 

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa qualsevol utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic municipal i a les platges. 
  
En concret, s’inclouen a la present Ordenança els següents: 

1)  Entrada de vehicles a traves de voreres, passatges o de qualsevol altre espai 
de domini públic municipal, així com la reserva de la via publica per a 
l’aparcament exclusiu i/o per a càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol classe. 

2)  Activitats a la via pública i a les platges. 
3)  Ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, 

runes,  tanques,  puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
4) La utilització privativa dels horts municipals i les actuacions necessàries per a la 

conservació i el manteniment d’aquests. 
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2. La taxa regulada en aquesta Ordenança és compatible amb les quanties i/o tarifes 
que, amb caràcter puntual o periòdic puguin acreditar-se com a conseqüència de la 
cessió d’ús d’infraestructures específicament destinades o habilitades per l’Ajuntament 
per allotjar xarxes de serveis. 

 
 

Article 3r.   Subjectes passius 
 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
que gaudeixin, utilitzin o aprofitin el domini públic local en benefici particular als 
supòsits establerts a l’article anterior, encara que no hagin demanat la corresponent 
concessió, llicència, autorització o prestació. 
 
2. A la taxa per entrada de vehicles a traves de les voreres, i reserva de la via publica 
per a l’aparcament exclusiu i carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol classe 
té la condició de substitut del contribuent el propietari del immoble on es trobi l’entrada 
pels vehicles.  
  
 
Article 4t.   Exempcions 
  
1.- No estan obligades al pagament de les taxes les administracions públiques per als 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament 
i per a tots els que immediatament els interessa la seguretat ciutadana. 
  
2.- Estaran exemptes de pagament de les taxes derivades d’aprofitaments, utilitzacions 
o ocupacions de terrenys d’us públic recollits a l’article 2.1.3) d’aquesta Ordenança, les 
obres que gaudeixin d’exempció o de bonificació del 95 per cent de la quota a l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres (article 4.1 i 2 de l’ordenança fiscal 
reguladora d’aquest impost). 
 
 
Article 5è. 
 
El pagament de la taxes per a utilitzacions o aprofitaments efectuats i no prèviament 
autoritzats o que ultrapassin els límits de l’autorització, no comporta la legalització de 
les utilitzacions o prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la 
utilització o de l’aprofitament i amb les sancions o altres mesures que correspongui. 
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Article 6è.   Meritació   
 
1.  La taxa es merita  i neix l’obligació de contribuir: 

a) Des del moment en què es presenti la sol·licitud per a la utilització o 
l’aprofitament del domini públic municipal, que no és tramitarà si no és justifica el 
pagament de la mateixa. 

b) Quan es tracta d’autoritzacions o concessions autoritzades i prorrogades o 
continuades en el temps, el primer dia de cada any natural. En els casos de que 
hi hagi un canvi en el titular de l’activitat, degudament autoritzat, es prorratejarà 
la taxa per mesos naturals en funció del temps d’explotació de l’activitat per cada 
titular.  

c) En aquells supòsits en què l’aprofitament especial a què fa referència l’article 1 
d’aquesta Ordenança no requereixi llicència o autorització, des del moment en 
què s’ha iniciat l’aprofitament esmentat. A aquests efectes, s’entén que ha 
començat l’aprofitament en el moment en què s’inicia la prestació del servei als 
ciutadans que ho demanen. 

 
2. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es 
perllonguen a diversos exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de 
cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. 
 
 
Article 7è.   Administració i Cobrament 
 
1. Les taxes de la present ordenança s’exigiran en règim d’autoliquidació que s’haurà 
de presentar i pagar en el moment de tramitar la sol·licitud per a la utilització o 
l’aprofitament del domini públic municipal.  
 
2. Es podrà confeccionar un padró anual a partir de les dades de sol·licituds 
presentades l’any anterior i que hagin obtingut autorització per  ocupar la via pública. El 
padró inclourà les dades de superfície, localització física i temporada d’ocupació 
resultants de la declaració del contribuent. Qualsevol variació d’aquests elements 
comportarà la necessitat de sol·licitar una nova autorització.  
 
3. La manca de pagament de la taxa anual donarà lloca a la denegació d’ofici de 
l’autorització per l’any vinent, amb independència de continuar els procediments de 
recaptació executiva pel cobrament del deute pendent.  
 
 
Article 8è.   Gestió de la taxa. 
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1. L'Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades 
que consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització o d’aprofitament del 
domini públic i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes. 
  
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les 
comprovacions, l'Administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, 
partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients. 
 
2. L'Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques 
que ho prohibeixin, la utilització o l’aprofitament del domini públic quan els qui estan 
obligats al pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades 
sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes 
vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament de les quotes meritades. 
 
 
Article 9è.   Quotes 
 
1.  Les quotes, excepció feta del cas regulat en el número següent, resten fixades als 
annexos de la present ordenança. Les taxes s’incrementaran un 20% en els supòsits 
de utilitzacions o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o que ultrapassin 
els límits de l’autorització o llicència. 
 
2.  Les taxes que puguin correspondre a la Compañia Telefónica Nacional de España 
se substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat anual, de conformitat 
amb la disposició  addicional 8a. de la Llei 39/1988 en relació amb la Llei 15/1987, de 
30 de juliol. 
  
La compensació a que es refereix aquest apartat no serà en cap cas aplicable a les 
quotes meritades per empreses o entitats participades per Telefónica de España SA, 
encara que ho siguin íntegrament, quan realitzin la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic municipal (inclosos els serveis de telecomunicacions) segons 
l’establert a l’article 2on. de la present ordenança. 
  
 
Article 10è.   Infraccions i sancions 
 
La inspecció d’aquestes taxes i la qualificació d’infraccions tributàries i sancions, 
s’ajustarà a l'establert a l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació. 
 
 
Disposició final 
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Aquesta ordenança fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de 
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El  seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació 
expresses. 
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ANNEX  1 

 
 

ENTRADA DE VEHICLES A TRAVES DE VORERES, PASSATGES O DE 
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, AIXÍ COM LA 
RESERVA DE LA VIA PÚBLICA PER A L’APARCAMENT EXCLUSIU I/O PER 
A CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE 

 
 Euros 
1.  Per a cada gual permanent, per facilitar l’entrada de vehicles en un 

immoble o finca: 
 

a) Fins a 3 metres d’amplada  
De 1 a 6 places d’aparcament ................................................ 103,55 
De 7 a 25 places d’aparcament .............................................. 207,05 
De 26 a 50 places d’aparcament ............................................ 362,35 
De més de 50 places d’aparcament ....................................... 517,65 

b) De més de 3 metres d’amplada  
De 1 a 6 places d’aparcament ................................................ 124,25 
De 7 a 25 places d’aparcament .............................................. 248,50 
De 26 a 50 places d’aparcament ............................................ 435,50 
De més de 50 places d’aparcament ....................................... 621,20 

  
2.  Els guals temporals gaudiran d’una reducció del 25% sobre les tarifes 

del número 1.  
  

3. Per la reserva de via pública per a càrrega o descàrrega o per a 
serveis d’establiments comercials, amb limitació horària, per metre 
lineal o fracció. 

 
 

41,40 
  
4. Guals en gasolineres o estacions de subministrament de carburants, 

per cada espai diferenciat del domini públic on es realitzi 
l’aprofitament. 

 
 

600,00 
  
5.  Guals en naus industrials o bé a on es desenvolupin activitats de 

manteniment, neteja o reparació de vehicles a on realitzin entrades 
i/o sortides de vehicles des de la via pública i no existeixin places 
d’aparcament delimitades com a places individuals:  

- Fins a 300 m2 de superfície del local 250,00 
- Més de 300 m2 de superfície del local 400,00 

  
6.  Per l’entrega de cada clau de pilona als titulars de llicencia de guals 18,50 
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en carrers o zones d’accés restringit al transit 

 
 

NOTES:  
 
A) En el supòsit que s’hagués d’efectuar una reserva de via pública a l’altre costat del 

carrer, enfront del pas d’entrada i sortida de vehicles, per garantir l’accés 
mitjançant una senyalització especial (amb pintura groga al paviment), les tarifes 
assenyalades en els punts anteriors s’incrementaran en un 25%. 

 

B) Els materials empleats en les senyalitzacions especials de qualsevol tipus aniran a 
càrrec dels  sol·licitants. 

 

C) El pagament d’aquesta taxa no prejutja, en cap cas, la concessió de la llicència 
urbanística o d’altres que siguin necessàries, ni implica la seva legalització. 

 

D) La realització d’obres a la Via Pública que afectin de forma directa a la utilització 
regular dels guals o reserves d’aparcament gravats per aquesta taxa, tindran una 
bonificació proporcional al temps de duració de les obres. 

 
E) Immobles o finques que disposin de més d’una entrada i sortida de vehicles amb 

gual: 
- Si el nombre de places d’aparcament és inferior o igual a 6, només es satisfarà la 

quota sencera d’un gual, restant els altres amb quota zero. 
- Si el nombre de places d’aparcament és superior a 6, s’aplicarà per cada gual la 

tarifa corresponent segons el nombre de vehicles que resulti de dividir el total de 
places de l’immoble entre el número d’accessos amb gual. 

 
F) En els casos que no sigui possible la comprovació in situ d’un local o finca que li 

correspongui les tarifes del número 1 i que s’utilitzi per a l’entrada i/o sortida de 
vehicles, (per raons de negativa del propietari a permetre l’accés o bé per qualsevol 
altre circumstància que faci impossible determinar amb certesa la capacitat de 
vehicles del local, s’estimarà a raó d’una plaça d’aparcament per cada 20 m2. 

 
G) Com a màxim s’entregarà una clau de pilona per vehicle i plaça de pàrquing, la qual 

permetrà el transit exclusivament del vehicle fins a la plaça de pàrquing. En cas de 
pèrdua, aquesta s’haurà d’acreditar amb la corresponent denuncia davant la Policia 
Local o MMEE. 
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ANNEX  2 
 

ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA I A LES PLATGES 

 
A) PARADES, BARRAQUES, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN 

TERRENYS D’ÚS PÚBLIC. 
   

 Euros. 
Mòdul bàsic:  21,20 
Mòdul per a tómboles: 3.537,00 

 
Ocupació del Tipus 1 i 5: 
A) Es satisfarà la quota per cada dia d’ocupació sempre que el període  

no ultrapassi els tres dies.  
B) Es satisfarà la quota equivalent a deu dies d’ocupació quan aquesta 

sigui superior a 3 dies i igual o inferior a 10 dies.  
C) Es satisfarà la quota equivalent a deu dies d’ocupació per cada 

període de deu dies o fracció que excedeixi dels deu primers. 
A les Fires de la Festa Major, Fira de novembre, Setmana del Mar i 

Setmana Santa,  les ocupacions del tipus 1 i 5 satisfaran, en tot cas, 
la quota equivalent a deu dies d’ocupació per cada període de deu 
dies o fracció. 

 
Ocupació del Tipus 2, 4 i 6: 
Es satisfarà la quota per cada dia d’ocupació. 
 
Ocupació del Tipus 3: 
Es satisfarà la quota per cada parada/any. 

 
La quota tributària serà la resultant d’aplicar el mòdul, rectificat pel coeficient, en 
funció de la superfície i del Tipus d’ocupació. 

 
TIPUS OCUPACIÓ Coeficient 
  
1. Fires, festes  majors i altres festivitats: 
      Per permanència durant la celebració de les festes, els drets  

per  ocupació  o d’aprofitament de la via pública  i  per  la 
prestació  dels  serveis  en  funció del tipus d’activitat seran els 
següents: 

 

a) Venedors de qualsevol tipus d’objectes o productes que no 
estiguin contemplats en altre apartat específic, per m2/dia o 
fracció................................................................................ 

b) Firaires i barraques de qualsevol tipus o activitats que no 
estiguin contemplats en altre apartat específic, per m2/dia o 
fracció ..................................………………………………… 

 
 

0,083 
 
 

0,083 
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  Quan es tracti d’activitats organitzades pel mateix 
Ajuntament que siguin de caire promocional i/o orientades a 
reactivar un sector geogràfic o econòmic de la ciutat, per 
m2/dia o fracció.....................................……………………  
  Quan es tracti de fires d’interès especial per l’Ajuntament, 
m2/dia o fracció.................................................................... 

 
 
 

0,052 
 

0,050 
c) Els bars i parades d’entrepans i similars per m2/dia o 

fracció.........................………........................…………….…. 
 

0,522 
d) Els barracons i altres instal·lacions destinades a espectacles, 

esbargiments o diversions de qualsevol classe per m2/dia o 
fracció .....................................….......................................…. 

 
 

0,025 
e) Cotxes elèctrics i muntanyes russes, m2/dia o fracció .............. 0,024 
f) Màquines expenedores ............................................................. 0,400 
g) Atraccions en general per m2/dia o fracció ………….....…….... 0,040 
h) Les  tómboles amb un màxim de 30 m2,  per dia o fracció ... 0,100 
i) Les tómboles de 31 a 60 m2  per dia o fracció …............…… 0,153 
j) Les tómboles de 61 a 90 m2  per dia o fracció …............…… 0,200 
  
La unitat mínima d’ocupació són 2m2  

 

Bonificacions: 
1) Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de les taxes: 

- Els industrials i els comerciants de la localitat  donats d’alta a l'impost 
sobre activitats econòmiques que vulguin establir-se durant els dies de 
fires. 

- Les casetes, parades i atraccions si la localització es realitza en polígons 
fora del centre urbà. 

- Les taxes a satisfer els dies de la Festa Major. 
El percentatge concret de la bonificació es fixarà per acord de la Junta de 
Govern atenent a la situació econòmica general i al grau d’ocupació de 
cada fira o esdeveniment. 

 
2) Gaudiran d’una bonificació del 30 per 100 de les taxes les ocupacions del 

domini públic que es realitzin fora del període comprés entre 15 de juny i 
15 de setembre (ambdós inclosos). 

 
3) La reserva de lloc per no perdre l’antiguitat satisfarà un 20% de la tarifa 

que es va aplicar en el darrer exercici. 
 
4)  Quan es tracti de fires d’especial interès per l’Ajuntament i a canvi d’una 

prestació de serveis en la pròpia fira, els subjectes passius gaudiran 
d’exempció de les taxes. 

 
 

Dipòsit: 
S’estableix un dipòsit obligatori per  poder accedir al marcatge, que serà 
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considerat, cas d'autoritzar-se la instal·lació, com a quantitat a compte de 
la taxa, i que serà retornat, sinó s’autoritza la instal·lació. 
 Euros 
- Casetes i parades:  84,25 
- Atraccions en general: 207,00 

 
Ocupacions en terrenys de domini públic no municipal o privats: 
Quan les parades, barraques o atraccions es localitzin en terrenys de domini 

públic no municipal o privats, es cobraran les mateixes tarifes que 
estableixen els anteriors apartats en concepte de tramitació dels permisos 
o llicències, amb independència de la que tarifa o preu que hagin de 
satisfer al titular del terreny. 

 Coeficient 
2.  Els  circs, o similars, per cada dia d’actuació .............. 5,00 

Hauran a més a més de deixar una fiança recuperable 
mitjançant un dipòsit de 812,00 Euros, per respondre 
de les despeses extraordinàries de neteja i dels 
desperfectes que  es  poguessin  ocasionar amb 
motiu de la instal·lació del circ. 

 

En virtut de la signatura del Protocol de Ciutats 
Amigues del Circ, per part d’aquest ajuntament i el 
departament de Cultura de la Generalitat, aquelles 
empreses circenses que hagin signat dit protocol se’ls 
hi retornarà l’import (a excepció de la Taxa 
d’escombreries) un cop finalitzades les funcions i 
comprovat que hagin complert amb els compromisos 
signats. 

 

  
3. Diumenges de fira:  

- Fira de plaques de Cava:  3,85 
- Fira de pintors:  4,63 
- Fira de brocanters i Fira d’artesans:  6,94 
La quota resultant correspon a una parada/any o part 
proporcional si un firaire s’incorpora una vegada hagi 
començat l’any. 

 

  
4. Fira d’artesans de: Nadal i reis, estiu i novembre  

Per metre lineal de parada durant els dies de durada de la 
fira. 

 
0,38 

  
5.  Fira Sant Jordi  

a) Llibreries i Floristeries de Vilanova i la Geltrú, per metre 
lineal 

1,20 

b) Entitats inscrites al Registre d’entitats de Vilanova i la 
Geltrú, per metre lineal 

 
1,00 

c) Entitats no inscrites al Registre d’entitats de Vilanova,  
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per metre lineal 3,00 
d) Altres floristeries o llibreries i altres no recollits en els 

casos anteriors, per metre lineal 
 

5,00 
  

Ells sol·licitants que, sense prèvia justificació, no s’instal·lin 
el dia indicat, hauran de satisfer una taxa de 30 Euros per 
reserva de l’espai no ocupat. 

 

 Coeficient 
6.  Organització d’altres fires a la via pública, m2/dia o 

fracció................................................................................ 
 

0,083 
  
7.  Concerts o balls a la via pública, cada un i s’exigeix 

entrada per a la seva audició:  
 

- Amb orquestra o conjunt ................................................  6,83 
- Amb radioreceptor, tocadiscos o aparells similars.........   1,40 
  

8. Rodatges, per dia de rodatge cinematogràfic, reportatges 
fotogràfics publicitaris i anàlegs .......................................... 

 
300,00 

Hauran a més a més de deixar una fiança recuperable 
mitjançant un dipòsit de 812,00 Euros, per respondre de 
les despeses extraordinàries de neteja, material de 
Serveis Viaris i dels desperfectes que  es  poguessin  
ocasionar amb motiu de la preparació escènica i el 
rodatge. 

 

Beneficis fiscals:  
- Gaudiran d’exempció de la taxa els rodatges 
cinematogràfics, reportatges fotogràfics publicitaris i 
anàlegs que: 

 

* Tinguin per objecte donar a conèixer el Municipi.  
* Es realitzin per estudiants d’escoles de cinema.  
* Es realitzin per entitats sense ànim de lucre inscrites 

al registre d’entitats de Vilanova. 
 

- Gaudiran de bonificació del 75% de la taxa els rodatges 
cinematogràfics, reportatges fotogràfics publicitaris i 
anàlegs que: 

 

* Es realitzin per entitats sense ànim de lucre no 
registrades a Vilanova. 

 

* Es realitzin per empreses amb domicili fiscal o activitat a 
Vilanova. 

 

El pagament d’aquesta taxa és independent i compatible 
amb les taxes que es puguin meritar per les ocupacions 
que es realitzin de la via pública, com talls de carrer, 
ocupació amb vehicles, senyalitzacions, tanques, 
estructures desmuntables, etc. Aquestes ocupacions 
hauran de satisfer les taxes que els corresponguin per  
ocupació de terrenys de domini públic 

 



 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

 
9.- Pancartes i banderoles publicitàries Euros 

Les pancartes i banderoles publicitàries que siguin 
promocionals d’una activitat econòmica, satisfaran per dia: 

 

Pancartes 5,00 
Banderoles, per cada 50 unitats 15,00 

 
10.- Fiances Euros 

Les activitats que vulguin instal·lar-se a la via pública 
hauran de dipositar una fiança, retornable al finalitzar 
l’activitat, segons els import següents: 

 

- Activitats en petit format, per un aforament de més de 50 
persones, que no requereixin Pla d’Autoprotecció 

200,00 

- Activitats que requereixin Pla d’Autoprotecció 400,00 
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B) INDUSTRIES SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 

 Euros. 
Mòdul bàsic:  21,20 

 La quota tributària serà la resultant d’aplicar el mòdul, rectificat pel coeficient, en 
funció de la superfície i dels dies d’ocupació establerts a la taula següent: 

 
 Coeficient 
1. Els venedors de qualsevol tipus de productes pagaran per 

metre lineal o fracció del costat que ocupi major longitud: 
    a)   Per dia ........................................................................... 
    b)   Per mes ......................................................................... 
    c) Els venedors de la localitat amb autorització permanent, 

pagaran per cada parada  a l’any .......………....…………… 

 
 

  0,28 
5,50 

 
13,78 

  
2. Els dedicats a la venda de material numismàtic o filatèlic, 

especialment autoritzats per aquest Ajuntament, per m2 o 
fracció a l’any ...................................................................... 

 
 

1,37 
  
3. Ocupació de terrenys per a l’explotació dels serveis de 

caràcter temporal que puguin establir-se a les platges de 
conformitat amb la Llei de costes. El tipus de licitació serà  
el fixat per la present tarifa: 

 

- Quioscos, per m2 o fracció, a l’any ............................... 18,75 
- Gandules, per unitat i any ............................................. 1,15 
- Tendals, unitat de 6,25 m2 i any .................................. 1,78 
- Patins, per unitat i any .................................................. 4,13 
- Surf, per unitat i any ..................................................... 3,86 
- Motos aquàtiques, per unitat i any ................................ 5,12 
- Altres tipus d’embarcacions, per unitat i  any ............... 4,13 

Les tarifes d’aquest apartat s’aplicaran sense perjudici del 
cànon que s’hagi de satisfer a l’Administració competent 
de costes i zona marítim-terrestre.  

 

  
4. Càmpings de turisme o similars, per m2 ….......................... 0,21 

 
5. Ocupació de terrenys per a l’explotació dels serveis de 

restauració de caràcter  temporal, per m2 o fracció, per dia 
 

Euros per m2 o fracció/dia 2,00 
  
Les tarifes d’aquest apartat s’aplicaran sense perjudici de les taxes que 
s’hagi de satisfer a altres administracions. 
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C) TAULES I CADIRES SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC. 
 
1.- Tarifes: 

  

Carrers de 1ª categoria: Euros 
a) Temporada d’estiu: segona quinzena de juny, juliol, agost i 

primera quinzena de setembre, per mes i m2 ....................... 7,41 
b) Temporada mitja: maig, primera quinzena de juny, segona 

quinzena de setembre i octubre, per mes i m2 ...................... 3,62 
c) Altres mesos, per mes i m2 …………………........................... 1,25 
d) Taules i cadires en calçada: increment de quotes dels apartats 

anteriors, segons el mesos, del 25%. 
 

e) Taules i cadires en calçada en zones d’estacionament regulat: 
increment de quotes dels apartats anteriors, segons el mesos, 
del 35%. 

 

  
Carrers de 2ª, 3ª i 4ª categoria:  
a) Temporada d’estiu: segona quinzena de juny, juliol, agost i 

primera quinzena de setembre, per mes i m2 ....................... 
 

6,16 
b) Temporada mitja: maig, primera quinzena de juny, segona 

quinzena de setembre i octubre, per mes i m2 ..................... 2,59 
c) Altres mesos, per mes i m2 ……………………………........... 0,97 
d) Taules i cadires en calçada: increment de quotes dels apartats 

anteriors, segons el mesos, del 20%.  
e) Taules i cadires en calçada en zones d’estacionament regulat: 

increment de quotes dels apartats anteriors, segons el mesos, 
del 30%.  

 
La quota a satisfer es calcularà només pels mesos en que hi hagi ocupació. 
 
En aquells supòsits que els establiments un cop acabat l’horari de funcionament 
diari de l’activitat, no recullin les taules i cadires i les guardin a l'interior del local, 
deixant l’ocupació de la via pública lliure i expedita per la circulació viària, 
s’incrementaran les taxes en un 10% en carrers de 1ª categoria, i un 3,5% en la 
resta de carrers. 

 
2.- La instal·lació d’elements com per exemple tarimes, pissarres, baranes o d’altres 

elements rígids o mòbils que impedeixen de qualsevol manera el trànsit per l’espai 
públic, siguin o no fixes durant tot l’any, es considerarà ocupació de terrenys 
municipals amb especial intensitat d’ús i serà gravada pel corresponent concepte 
d’aquesta Ordenança. 

 
3..  En tot cas, els Serveis Tècnics municipals seran competents per: 

- Resoldre les oportunes autoritzacions. 
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- Disposar i garantir que a les autoritzacions es reservi un espai destinat al pas 
de vianants amb una amplada mínima de 1,5 metres, des de les façanes dels 
edificis a l’espai ocupat per taules i cadires. 

- Disposar i garantir que a les autoritzacions es reservin espais per a vianants 
per accedir als habitatges i comerços. 

- Establir límits en la superfície de la concessió en funció de les característiques 
del lloc. 

- Resoldre, amb l’actuació mediadora del Gremi, els possibles conflictes quan 
més d’un establiment sol·liciti un mateix espai. 

- Limitar i fins i tot suspendre el dret a la ocupació del domini públic en els 
casos en que pugui entrar en conflicte en activitats a la via pública 
organitzades o promogudes per l’Ajuntament. 

- Limitar per raons d’espai, higiene o estètica de la via pública, la superfície 
ocupada per amuntegament de taules i cadires. 

- Fixar les condicions de neteja de l’espai públic subjecte a l’autorització 
d’ocupació, així com de disposició de cendrers. 

 
4.- La classificació per categories de carrers es la que va ser aprovada per aquesta 

Corporació en Ple en la sessió del dia 3 de novembre de 1997 i que figura com 
annex a les ordenances. 

 
5.- L’autorització s’haurà de demanar cada any abans del dia 15 de febrer (o fins 28 de 

febrer si només es demana temporada d’estiu, de 15 de juny a 15 de setembre), 
acompanyant fotografies de l’espai de domini públic pel que es demana 
l’autorització i planell amb la distribució de les taules i cadires. 

 Aquesta autorització origina una situació de possessió precària, per aquesta raó 
l’atorgament de les llicències serà discrecional sense que hi hagi cap dret 
preexistent per la seva obtenció.  

 
6.  Atesa la naturalesa precària de la llicència, aquesta serà essencialment revocable 

en qualsevol moment per raons d’interès públic, per ser l’ocupació de la via pública 
conflictiva amb la circulació de vehicles o vianants, per l’ús abusiu que se’n fes, o 
per canvi o desaparició de les circumstàncies que en van determinar l’atorgament o 
per sobrevenir-ne d’altres noves que en cas d’haver existit llavors haguessin 
justificat la denegació, en els termes establerts a la normativa general aplicable. 
Aquesta revocació no comportarà indemnització de cap classe. 

 
7.  La realització d’obres a la Via Pública que afectin de forma directa a la instal·lació 

regular de taules i cadires gravat per aquesta taxa, tindran una bonificació 
proporcional al temps de duració de les obres. 
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D) ALTRES OCUPACIONS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 

 Euros. 
Mòdul bàsic:  21,20 

 La quota tributària serà la resultant d’aplicar el mòdul, rectificat pel coeficient, en 
funció de la superfície i els dies d’ocupació establerts a la taula següent: 

 
 Coeficient 
1. Ocupació de la via pública amb plafons, pissarres o rètols 

publicitaris col·locats per elements o suports instal·lats en el 
paviment: 

 

- Per metre lineal o fracció de projecció horitzontal del plafó o 
rètol sobre la via pública, per any (sense connexió elèctrica) . 

 
1,25 

- Per metre lineal o fracció de projecció horitzontal del plafó o 
rètol sobre la via pública, per any (amb connexió elèctrica a 
l’enllumenat públic) ................................................................. 

 
 

5,00 
2. Ocupació de terrenys municipals amb la total restricció de l’ús 

públic, per m2 o fracció a l’any...................................... 
 

3,75 
3. Ocupació de terrenys municipals amb especial intensitat  d’ús, 

sense la total  restricció d’ús públic, per m2 o fracció a l’any ........ 
 

2,20 
4. Ocupació amb màquines o cotxes infantils automàtics de 

prepagament, només sense música .................................. 
 

6,00 
5. Ocupació amb elements publicitaris (cartelleres, pissarres de 

menús, banderoles, etc.) i elements propis de l’establiment, fins a 
un màxim de 6 m2 d’ocupació ........................................................ 

 
5,00 

6.  Màquines expenedores ............................................................... 4,00 
7. Altres ocupacions amb activitats econòmiques a la via pública no 

contemplades als apartats anteriors, per m2 i cada deu dies o 
fracció ........................................................................................... 

 
 

0,85 
8. Ocupacions amb infraestructures de telefonia mòbil de caràcter 

provisional, per m2 o fracció a l’any. Per calcular aquesta quota 
s’haurà de comptabilitzar la totalitat de la superfície del terreny 
que l’Ajuntament autoritzi a ocupar o utilitzar per a la instal·lació 
de l’antena ..................................................................................... 

 
 
 
 

8,00 
9.  Caixers automàtics, per unitat ...................................................... 850,00 € 

 
NOTA: 
 

Les ocupacions a que es refereix aquest apartat estan subjectes a autorització o 
llicència prèvia, que s’haurà de sol·licitar amb deu dies d’antelació a la data prevista 
d’inici de la ocupació, i restarà condicionada al pagament de la taxa corresponent que 
s’haurà de realitzar, en tot cas, abans del començament de la ocupació.  
En tot cas, aquestes ocupacions han de respectar la normativa d’accessibilitat vigent, i 
l’ordenança d’ocupació de la via pública d’establiments comercials i de restauració. 
La unitat mínima d’ocupació és 1 m2. 
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ANNEX  3 

 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL SUBSÒL DE  

TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC. 
 
 

       Euros 
1.  Per a la conducció de fluids de subministrament a la ciutat dintre 

del seu terme municipal: 
 

- Conducció elèctrica pel subsòl, per metre lineal o fracció i any . 0,10 
- Les galeries o passadissos subterranis per a usos industrials 

establerts en el subsòl de la via pública, cada any per metre 
cúbic o fracció incloent els gruixos de  les mires, la solera i 
els sostres ...........….............................................................. 11,05 

- Les canonades per a la conducció d’aigua o gas de les 
companyies de servei públic que subministrin a aquesta 
ciutat, per metre lineal o fracció i any ..................................... 0,10 

- La resta de canonades de conducció d’aigua que ocupin el 
domini públic dintre o fora del nucli de la població pagaran 
cada any: 99,50 
a) Menys de 50 metres lineals .............................................. 2,80 
b) L’excés de 50 metres, per metre lineal ............................ 0,10 

  
2. Per a conduccions de fluids la finalitat total dels quals no sigui el 

subministrament a la ciutat:  
 

- Per cada metre lineal ocupat del subsòl de domini públic,  
quan l’ocupació no produeixi la total restricció de l’ús públic, 
es pagarà l’any ....................................................................... 

 
 

191,85 
 
 



 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

ANNEX  4 

 
TAXES PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PUBLIC AMB  

MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, 
TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES 

INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. 
 
 

1.  TANQUES 
       Euros / M2 o fracció 
Tanques de precaució de qualsevol classe, per cada mes 

o fracció d’ocupació del domini públic .......................... 6,90 
 

NOTES:  
 
1) S’entén per tanques volades les que se situïn en  una  alçada igual o superior 

als 3'5 metres de terra deixant les voreres  lliures sense que la vertical superi 
l’amplada d’aquestes. 

2) La ocupació del domini públic amb tanques de precaució de tipus ‘Rivisa’, 
permet la col·locació a l’interior de les mateixes de contenidors o sacs de runa, 
sense pagament de taxes addicionals d’ocupació del domini públic 
 
 

2.  BASTIDES 
       Euros / M2 o fracció 
Per cada mes o fracció d’ocupació del domini públic ....... 5,00 

 
NOTA: Les bastides no pagaran arbitris sempre que paguin les corresponents 

tanques de precaució. 
 

 
3.  PUNTALS, CAVALLETS I PALS DE CONDUCCIÓ ELÈCTRICA I TELEFÒNICS 
 

       Euros / Element 
Per cada mes o fracció d’ocupació del domini públic . 3,10 

 
 

4. MATERIALS, RUNES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANEXES A LA 
CONSTRUCCIÓ: 

       Euros 
a) Materials de construcció per m2 i dia o fracció ............................... 15,00 
b) Runes en sac o en contenidor metàl·lic, per m2 i dia:  

Obres Majors ………………………………………………............…. 8,50 
Obres Menors, Rehabilitació de façanes i obres en règim de 
comunicació prèvia ….................................................................... 

 
4,25 
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Les empreses gestores de runes amb conveni amb l’Ajuntament 
gaudiran d’una reducció de fins al 50% d’aquesta taxa. 

 

c) Ocupació del domini públic municipal amb altres instal·lacions 
annexes a la construcció, per m2 i dia .......................................... 

 
15,00 

 
 
5.  OCUPACIÓ AMB VEHICLES 
 
A)  Per ocupació de la via pública amb vehicles, incloses les plataformes elevadores, 

que suposin la interrupció total de la circulació: 
       Euros 
- Les 2 primeres hores o fracció ........................................................ 37,30 
- De 2 a 4 hores ................................................................................. 93,20 
- De 4 hores a l dia sencer ................................................................. 167,50 

 
B) Ocupació per descàrrega de material de 15 minuts com a màxim:  15,00 € 
  

L’aplicació d’aquesta taxa requereix: 
- Que la via ho permeti. 
- La presència al punt concret una persona que vetlli per minimitzar les molèsties 

a veïns i usuaris de la via. 
- Que no s’hagi d’elaborar cap avís escrit als veïns. 

 
C) Altres ocupacions de la via pública amb vehicles, incloses les plataformes 

elevadores, no incloses a l’apartat anterior: 
       Euros 
- Les 2 primeres hores o fracció ........................................................ 18,65 
- De 2 a 4 hores ................................................................................. 46,60 
- De 4 hores a l dia sencer ................................................................. 83,90 

 
 
NOTES:  
 

1) En el cas d’ocupacions parcials amb plataforma elevadora que necessitin més 
de 10 dies es podrà sol·licitar l’ocupació amb tanca de precaució, sempre  que 
es donin les següents circumstàncies: 
- Mentre durin els treballs, un operari ha de vetllar en tot moment per la 

seguretat a peu d’obra tal com queda recollit en l’informe sobre 
recomanacions genèriques d’implantació de les plataformes elevadores. 

- La tanca de precaució ha de permetre el pas segur dels vianants i l’accés a 
les vivendes i als locals comercials. 

- Un cop finalitzada la jornada laboral la vorera ha de quedar lliure de 
qualssevol element d’obra. 

 
2) Si la ocupació requereix l’avís als veïns s’afegirà una quota de 10,00 € per cada 

50 exemplars o fracció. 
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6.  SENYALITZACIONS 
       Euros / Servei 
a) Per la senyalització de la reserva d’estacionament per a 

mudances o activitats assimilables ..................................... 30,45 

b) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública 
amb vehicle que suposi la interrupció total de la via pública  93,20 

c) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública 
amb vehicle que suposi la interrupció parcial de la via 
pública ................................................................................. 62,10 

 

Si l’ocupació regulada en aquest apartat suposa l’anul·lació de parades del bus 
urbà i/o del trenet turístic, les tarifes establertes s’incrementaran un 25% per cada 
parada eliminada.  

 
 
NOTES COMUNS: 

 
1) Quan es tramitin llicències urbanístiques que comportin l’ocupació del domini públic 

municipal subjecte a pagament de la taxa per qualsevol dels conceptes exposats, 
en el moment de realitzar l'autoliquidació o liquidació de la mateixa, es liquidaran 
els mesos d’ocupació previstos inicialment . 

 Transcorreguts aquests mesos, si encara es manté l’ocupació del domini públic, es 
practicaran liquidacions trimestrals o períodes inferiors que corresponguin amb 
l'efectiva ocupació dels terrenys. 

 
2.1) Quan l’ocupació de la via pública suposi l’anul·lació de places d’aparcament: 
   Per plaça i dia ................................................................ 0,66 € 
 
2.2) Quan l’ocupació de la via pública suposi l’anul·lació de places d’aparcament 

regulat, la quota establerta a les tarifes exposades s’incrementarà amb les 
quantitats següents: 

 

Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 

Mig dia (matí o tarda) 4,30 € 2,80 € 1,60 € 4,55 € 2,40 € 
Dia sencer 8,60 € 5,60 € 3,15 € 9,05 € 4,65 € 

 

 La fixació de les vies públiques a cada zona serà l’establerta a l’Ordenança Fiscal 
número 15 reguladora de la Taxa per l’estacionament regulat de vehicles.  

 
3) Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota especificada en els apartats 1 i 2 

d’aquest annex, els subjectes passius que realitzin obres en edificis de catàleg de la 
seva propietat, així com les obres de rehabilitació de façanes en edificis ja 
consolidats, sempre que la instal·lació de les tanques a la via pública no impedeixi o 
restringeixi de forma notable el pas dels vianants per la vorera, d’acord amb 
l’Ordenança municipal sobre Qualitat de les Obres. 
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ANNEX  5 
 
TAXES PER A UTILITZACIÓ PRIVATIVA DELS HORTS MUNICIPALS 

 
 

Taxa per utilització privativa dels horts municipals:  Euros / Any 
- Particulars 55,00 
- Particulars majors de 60 anys pensionistes i/o jubilats 42,00 
- Particulars amb renda reduïda (*)  35,00 
- Entitats i Associacions 70,00 
  
(*) S’aplicarà als subjectes passius que compleixen les condicions de l’article 24.1 de 

l’Ordenança Fiscal General. 
 



 
 
 Taxes per aprofitament del domini públic municipal per empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general  OF Nº 27 
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Ordenança Fiscal núm. 27 

 
Taxa per aprofitament especial del domini públic local,  

a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general 

 

 
Article 1.- Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments 
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, 
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin 
d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que 
es regirà per la present Ordenança fiscal.  
 
 
Article 2.- Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, 
o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies 
públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini 
públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès 
general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.  
 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la 
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o 
xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.  
 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, 
els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i 
altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de 
xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió 
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o 
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques 
municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments 
d’interès general. 
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Article 3.- Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una 
part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament 
de gas, electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i altres d’anàlogues, així com també 
les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra 
òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu 
caràcter públic o privat.  
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis 
les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes 
passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix 
l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les 
quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, 
ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.  
 
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o 
privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica 
en el mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, 
de 3 de novembre, General de Telecomunicacions. 
 
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti 
aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per 
ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en 
l’Ordenança fiscal corresponent.  
 
 
Article 4.- Successors i responsables  
 
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb 
personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o 
cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia 
íntegra dels deutes pendents.  

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de 
liquidació que els correspongui.  

 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
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2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats 
que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.  
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les 
mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o 
als partícips o cotitulars de dites entitats.  
 
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i 
entitats a les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als successors 
d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.  
 
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o 
entitats:  

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una 
infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de 
la Llei General Tributària, en proporció a les seves respectives 
participacions.  

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular 
i derivades del seu exercici.  

 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal.  
 
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari: 

a) Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no 
haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al 
compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  

o Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute 
tributari pendent i de les sancions.  

o En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions 
tributàries devengades, que es trobin pendents en la data de 
cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu 
pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de 
pagament.  

b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i 
entitats que no haguessin realitzat les gestions necessàries per al 
compliment de les obligacions tributàries acreditades amb anterioritat. 

 
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el 
procediment previst a la Llei general tributària.  
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Article 5.- Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària 
 
Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, 
que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi 
s’aplicaran les fórmules següents de càlcul. 
 
a) Base imposable: 
 
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini 
públic pel servei de telefonia mòbil es calcula: 
 

BI = (Cmf * Nt) + (Cmm * NH). 
 
Essent: 

Cmf =  consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per 
trucades procedents de telèfons mòbils. El seu import per a 
l’exercici 2012 és de 50,00 EUR/any. 

Nt =  Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2010, que 
és de 29.545. 

NH =  96% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2010: 
63.254.  

Cmm =  Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil, per trucades de 
mòbil a mòbil. El seu import per a 2012 és de 263,00 EUR/any. 

 
El valor de la Base Imposable (BI) per a 2012 és de 18.112.157,20  

Cmf  Nt   
50,00 x 29.545 = 1.477.250,00 
Cmm  Nh  + 

263,00 x 63.254 = 16.635.907,20   
    18.112.157,20 

 
b) Quota bàsica: 
 
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable. 
 

QB= 1,4% s/ BI. 
 
Quota tributària/operador= CE *QB. 
 
Essent: 
 

CE=  coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de 
participació en el mercat, incloent-hi les modalitats de 
postpagament i prepagament. 
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El valor de la quota bàsica (QB) per a 2012 és de 253.584,20 EUR.  
 
c) Imputació per operador: 
 
Per a 2012 els valors de CE per cada operador són els següents: 
 

 CE 
Movistar 47,01% 

Vodafone 30,44% 
Orange 17,64% 
Yoigo 3,65% 
Reste 1,26% 

 
Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part 
de l’import que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a 
l’apartat b) d’aquest article.  
 
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar 
davant l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al 
de meritació de la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions 
trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari. 
 
 
Article 6.- Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i 
quota tributària 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de 
l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està 
constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que 
obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.  
 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat 
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la 
taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el 
terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la 
xarxa, per l’ús de la mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin 
estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en 
aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només 
s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.  
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A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels 
conceptes següents:  

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de 
l’empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats en el 
Municipi.  

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del 
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de 
l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, 
conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels 
comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.  

c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la 
condició de subjecte passiu.  

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o 
altres mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.  

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat 
pròpia de les empreses subministradores.  

 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos 
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades 
per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és 
subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts 
procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de 
subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es 
trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions 
de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria 
primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per 
aquest règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els 
conceptes següents:  

a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses 
puguin rebre.  

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin 
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui 
incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.  

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres 
de naturalesa anàloga.  

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.  
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part 

del seu patrimoni.  
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o 
entitats assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes 
establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o 



 
 
 Taxes per aprofitament del domini públic municipal per empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general  OF Nº 27 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades 
empreses hagin de ser subjectes passius.  
 
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable 
definida en aquest article.  
 
 
 
 
Article 7.- Període impositiu i acreditament de la taxa  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local 
necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què 
procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents: 

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota 
corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el 
trimestre en què té lloc l’alta. 

b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que 
correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, 
incloent-hi aquell en què s’origina el cessament. 

 
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en 
els moments següents: 

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, 
en el moment de sol·licitar la llicència corresponent. 

b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 
d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del 
moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, 
s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la 
prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten. 

 
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques 
es perllonguen durant varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de 
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. 
 
 
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil 
 
1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a 
l’apartat c de l’article 5 d’aquesta ordenança hauran de presentar 
l’autoliquidació i fer l’ingrés de la quarta part de la quota bàsica resultant del 
que estableix l’apartat b del mateix article 5 d’aquesta ordenança en els mesos 
d’abril, juliol, octubre i desembre.  
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2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la 
seva declaració, en base als paràmetres establerts a l’article 5è i tenint en 
compte el període de prestació efectiva dels serveis durant l’any 2012. 
 
3. Un cop conclòs l’exercici 2012 els subjectes passius que provessin, en base 
a dades oficials, que la seva participació en aqueix període hagués diferit del 
percentatge aplicat a efectes dels còmput de la taxa regulada en la present 
ordenança, podran sol·licitar la regularització procedent. 
 
 
Article 9.- Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis 
 
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta 
Ordenança. 
 
S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que 
tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts 
facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació 
de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació 
de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre 
corresponent així com la data de finalització.  
 
2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat 
hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una 
autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme 
municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups 
integrants de la base imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta 
Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de 
l'esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses 
subministradores de serveis a les que s’hagi facturat quantitats en concepte de 
peatge. 
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix 
l’apartat a) de l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels 
consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats 
en aquest Municipi.  
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat 
satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a 
què es refereix l’article 6.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació 
s'acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa 
utilitzada. 
 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la 
quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.  
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Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos 
bruts se’n derivi una liquidació de quota inferior a 6 EUR, s’acumularà a la 
següent.  
 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 
d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, 
segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.  
 
6. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA 
els diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a 
Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en 
la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest 
Ajuntament. 
 
 
Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament de 
la taxa regulada en aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles 
España S.A. està subjecta a la taxa, en el termes regulats a l’article 5 de la 
present ordenança. 
 
 
Article 10.- Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació de la taxa han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració 
delegada.  
 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més 
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives 
dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions 
formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o 
recaptació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i 
la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als 
Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en 
la Diputació.  
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les 
facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir 
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o 
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aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí 
regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució 
competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
 
Article 11.- Infraccions i sancions  
 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta 
de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix 
infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es 
qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.  
 
2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments 
de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran 
d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.  
 
 
 
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa 
constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general 
tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.  
 
 
Disposició addicional primera.- Actualització dels paràmetres de l’article 5 
 
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels 
paràmetres Cmf, Cmm, NH, Nt, si així procedeix. 
 
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els 
paràmetres establerts per a l’exercici 2012. 
 
Pel que fa al coeficient CE, s’aplicarà el que resulti dels informes de la 
Comissió del Mercat de Telecomunicacions referits al segon any anterior, sens 
perjudici que l’operador pugui acreditar diferent participació, segons preveu 
l’article 5.c. d’aquesta ordenança.  
 
Cas que la present ordenança hagi de ser aplicada després de 2012, les 
referències a aquest any contingudes als articles 5, 8, hauran d’entendre’s 
realitzades respecte a cadascú dels exercicis en què s’apliqui l’ordenança. 
 
 
Disposició addicional segona.- Modificació dels preceptes de l’ordenança 
i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la 
promulgació de normes posteriors  
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Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de 
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, 
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què 
porten causa.  
 
 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el 10 de novembre de 2011, i que ha quedat 
definitivament aprovada en data 21 de desembre de 2011, regirà des del dia 1 
de gener de 2012 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
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Ordenança fiscal núm. 28 

 
Contribucions especials 

 
 

Capítol   I 
Fet imposable 

 
Article 1r 
 
1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l’obtenció d’un 
benefici o d’un augment de valor dels seus béns, per part del subjecte passiu 
com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o 
ampliació de serveis públics de caràcter municipal per part d’aquest municipi. 
 
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les 
obres o en l’establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l’apartat 
anterior i la seva exacció serà independent del fet que les unes o els altres les 
utilitzin efectivament els subjectes passius. 
 
 
Article 2n. 
 
1. A l’efecte del que disposa l’article precedent, tindran la consideració d’obres i 
serveis municipals els següents: 

a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre dels seu àmbit de 
competència per atendre les finalitats que hom li ha atribuït. 

b) Els que realitzi o estableixi  el municipi  perquè altres entitats públiques 
els hagin atribuït, i aquells la titularitat dels quals, d’acord amb la Llei, 
hagués assumit. 

c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus 
concessionaris, amb aportacions econòmiques d’aquest municipi. 

 
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l’apartat anterior 
conservaran el seu caràcter de "municipals"  fins i tot quan els hagin realitzat o 
establert: 

a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital 
social dels quals aquest municipi fos l’únic titular. 

b) Concessionaris amb aportacions d’aquest municipi. 
c) Associacions de contribuents. 
 

3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista, i el 
producte de la seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses 
de l’obra o de l’establiment o ampliació del servei amb motiu dels quals hom les 
hagi establert i exigit. 
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Article 3r. 
 
El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l’ordenació de 
contribucions especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que 
conformen el fet imposable, establertes en l’article 1r. d’aquesta Ordenança 
general: 

a) Per a l’obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les 
calçades. 

b) Per a la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de 
distribució de l’aigua, de xarxes de clavegueres i desguàs d’aigües 
residuals. 

c) Per a l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per a la instal·lació 
de xarxes de distribució d’energia elèctrica. 

d) Per a l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan 
obertes i pavimentades i per a la modificació de les rasants. 

e) Per a la substitució de calçades, voreres, absorbidor i boques de regatge 
o boca de reg de les vies públiques urbanes. 

f)  Per a l’establiment i ampliació del servei d’extinció d’incendis. 
g) Per a la construcció d’embassaments, canals i altres obres per a la 

irrigació de finques. 
h) Per a la realització d’obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i 

depuració d’aigües per al proveïment. 
i)  Per a la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i 

col·lectors generals. 
k)  Per al desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció. 
l)  Per a la realització d’obres de dessecament i sanejament i de defensa de 

terrenys contra crescudes i inundacions, i la regulació i desviació de 
cursos d’aigua. 

m) Per a la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament de xarxes 
i canonades de distribució d’aigua, gas i electricitat, i perquè siguin 
utilitzades per a xarxes de serveis de comunicació i informació. 

n) Per al desplaçament o soterrament de xarxes de distribució d’aigua, gas, 
electricitat, telefonia, o similars. 

o) Per a la realització o l’establiment o ampliació de qualssevulla altres obres 
o serveis municipals. 

 
Capítol II 

Exempcions i bonificacions 
 
Article 4t. 
 
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis 
fiscals que els que s’estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats 
o convenis internacionals. 
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2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es 
refereix l’apartat anterior, així ho faran constar davant del municipi, mencionant 
expressament el precepte en el qual considerin que hi ha el seu dret emparat. 
 
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials 
municipals, les quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és 
el cas, l'import de les bonificacions no es podran distribuir entre els altres 
subjectes passius. 
 
 

Capítol III 
Subjectes passius 

 
Article 5è. 
 
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials 
municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que es 
beneficiïn especialment per la realització de les obres o per l’establiment dels 
serveis municipals que originin l’obligació de contribuir. 
 
2. A l’efecte del que es disposa en l’apartat anterior es consideraran persones 
beneficiades especialment: 

a) En les contribucions especials per a realització d’obres o establiments o 
ampliació de serveis que afectin béns immobles,  els seus propietaris. 

b) En les contribucions especials per a realització d’obres o establiment o 
ampliació de serveis a conseqüència d’explotacions empresarials, les 
persones o entitats que en siguin titulars. 

c) En les contribucions especials per a l’establiment o ampliació dels 
serveis d’extinció d’incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, 
les companyies d’assegurances que desenvolupin la seva activitat en el 
ram, en el terme d’aquest municipi. 

d) En les contribucions especials per a construcció de galeries 
subterrànies, desplaçament o soterrament de línies o xarxes de 
distribució, les empreses subministradores que les hagin d’utilitzar. 

 
 

Article 6è. 
 
1. Sens perjudici, si és el cas, d’allò que es disposa en l’apartat 3 de l’article 11 
d’aquesta ordenança general, les contribucions especials recauran directament 
sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la 
Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el 
Registre Mercantil o en la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, 
com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en 
la data en què s’acabin o en la data en què comenci la seva prestació. 
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2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la 
comunitat de propietaris facilitarà a l'Administració municipal el nom dels 
copropietaris i el seu coeficient de participació en la comunitat, per tal de 
procedir al gir de les quotes individuals. Si no es fa així, hom entendrà acceptat 
el fet que es giri una quota única, de la distribució de la qual s’ocuparà la 
mateixa comunitat. 

 
 

Capítol IV 
Base imposable 

 
Article 7è. 
 
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a 
màxim, pel 90 per cent del cost que el municipi suporti per a la realització de les 
obres o per a l’establiment o ampliació dels serveis. 
 
2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes: 

a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de 
direcció d’obres, plans i programes tècnics. 

b) L'import de les obres que s’han de realitzar o dels treballs 
d’establiment o ampliació dels serveis. 

c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d’ocupar les obres o 
serveis, llevat que es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits 
gratuïtament i obligatòriament al municipi , o el d’immobles cedits en 
els termes que estableix l’article 77 de la Llei de patrimoni de l'Estat. 

d) Les indemnitzacions que escaiguin per a l’enderrocament de 
construccions, destrucció de plantacions, obres o instal·lacions i les 
que hagin d’abonar-se als arrendataris dels béns que s’hagin 
d’enderrocar o s’hagin d’ocupar. 

e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi 
hagués d’apel·lar el crèdit per finançar la part que no cobreixen les 
contribucions especials o la que cobreixen en el cas del seu 
fraccionament general. 

 
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple 
previsió. Si el cost real resulta major o menor que el previst, hom prendrà el 
major a l’efecte del càlcul de les quotes corresponents. 
 
4. Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l’article 2n.,1.c) d’aquesta 
Ordenança, o de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del 
municipi a què es refereix l’apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de 
les contribucions especials es determinarà en funció de l'import d’aquestes 
aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres administracions 
públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el 
límit del 90 per cent a què es refereix l’apartat primer d’aquest article. 
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5. A l’efecte de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat 
pel municipi  la quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l'import 
de les subvencions o auxilis que l’entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol 
altra persona o entitat pública o privada. Hom exceptua el cas que la persona o 
entitat que aporti la subvenció o l’auxili tingui la condició de subjecte passiu. En 
aquest cas hom procedirà d’acord amb el que s’indica en l’apartat 2 de l’article 
9è, d’aquesta Ordenança general. 
 
 
Article 8è 
 
La corporació determinarà en l’acord d’ordenació respectiu el percentatge del 
cost de l’obra que hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base 
imposable de la contribució especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 
90 per cent a què es refereix l’article anterior. 
 
 

Capítol V 
Quota tributària 

 
Article 9è. 
 
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els 
subjectes passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i 
serveis, d’acord amb les regles següents: 

a) Amb caràcter general s’aplicaran conjuntament o separada, com a 
mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la 
seva superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a l’efecte de 
l'Impost sobre béns immobles. 

b) Si es tracta de l’establiment i millora del servei d’extinció d’incendis, es 
podran distribuir entre les entitats o societats que cobreixin el risc per 
béns situats en aquest municipi, proporcionalment a l'import de les 
primes recaptades en l’any immediatament anterior. Si la quota exigible 
a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l'import de les primes 
que aquest ha recaptat, l’excés es traslladarà als exercicis successius 
fins a la seva amortització total. 

c)  En el cas de les obres a què es refereix l’article 3r. m) d’aquesta 
ordenança general, l'import total de la contribució especial es distribuirà 
entre les companyies o empreses que les hagin d’utilitzar en raó a 
l’espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total, encara 
que no les usin immediatament. 

 
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l’establiment o ampliació 
dels serveis municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per a 
qui tingués la condició de subjecte passiu de les contribucions especials que 
s'exaccionaven per aquesta raó, l'import d’aquesta subvenció o auxili es 
destinarà, primerament, a compensar la quota de la persona o entitat 
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corresponent. L’excés, si n’hi ha, s’aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la 
resta de subjectes passius. 
 
3.- En les zones urbanes consolidades, afectades per projectes de 
reurbanització dels espais públics de forma progressiva (nucli antic de la Geltrú, 
Eixample, etc.) l’aplicació dels mòduls de repartiment quan els immobles tinguin 
façana a dos carrers diferents, i un d’aquests carrers és objecte de 
reurbanització, però l’altre carrer amb el que té façana queda fora de l’àmbit. 
 
 
Article 10è. 
 
1. En tota mena d’obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents 
trajectes, trams o seccions de l’obra o servei no li correspongui una diferència 
anàloga en el grau d’utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla 
corresponent es consideraran en conjunt l’efecte del repartiment i, en 
conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals hom no s’atindrà 
únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada 
contribuent. 
 
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint 
en compte els metres lineals de façana dels immobles, s’entendrà per finques 
amb façana a la via pública no només les que estiguin edificades coincidint 
amb l’alineació exterior de la façana, sinó també les que estan construïdes en 
blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació amb relació a la via pública que 
delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l’obra. Conseqüentment, la 
longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la 
finca, independentment de les circumstàncies de l’edificació, de la reculada, 
dels patis oberts, de les zones de jardí o espais lliures. 
 
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o 
s’uneixin en una corba, es consideraran a l’efecte de la mesura de la longitud 
de la façana, la meitat de la longitud del xamfrà o la meitat del 
desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes 
immediates. 
 
 

Capítol VI 
Meritació 

 
Article 11è. 
 
1. Les contribucions especials  es meriten  en el moment que les obres s’hagin 
realitzat o comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, la  
meritació  es produirà per a cada un dels subjectes passius des que s’hagin 
executat les que corresponen a cada tram o fracció de l’obra. 
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2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, una vegada que s’hagi 
aprovat l’acord concret d’imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el 
pagament a la bestreta de les contribucions especials en funció de l'import del 
cost previst per a l’any següent. No es podrà exigir la bestreta d’una nova 
anualitat si no s’han executat les obres per a les quals hom va exigir la bestreta 
corresponent. 
 
3. El moment de la  meritació  de les contribucions especials es tindrà en 
compte a l’efecte de determinar la persona obligada al pagament, conforme 
amb el que es preveu en l’article 5è d’aquesta ordenança general, fins i tot 
quan en l’acord concret d’ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho 
sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués pagat les 
quotes a la bestreta, d’acord amb el que es disposa en l’apartat 2 d’aquest 
article. Quan la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l’acord concret 
d’ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets sobre els béns o 
explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre l’aprovació 
d’aquest acord i el del moment de la meritació, estarà obligada a notificar a 
l'Administració municipal la transmissió efectuada, en el termini  d’un mes des 
de la data de la transmissió i, si no ho feia, l'Administració esmentada podrà 
dirigir l’acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en 
l’expedient mencionat. 
 
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s’hagi iniciat la 
prestació del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base 
i les quotes individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que 
corresponguin i es compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments 
que hom hagués realitzat a la bestreta. Aquesta determinació definitiva la 
realitzaran els òrgans competents del municipi , tot ajustant-se a les normes de 
l’acord concret d’ordenació del tribut per a l’obra o servei de què es tracti. 
 
5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que 
no tenen la condició de subjectes passius en la data de la  meritació  del tribut, 
o bé excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui, 
l'Ajuntament practicarà d’ofici la devolució corresponent. 
 
 

Capítol VII 
Gestió, liquidació, inspecció i recaptació 

 
Article 12è. 
 
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions 
especials es realitzaran en la forma, terminis i condicions que s’estableixen en 
la Llei general tributària, en les altres lleis de l'Estat, reguladores de la matèria i 
en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
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Article 13è. 
 
1. Una vegada determinada la quota que s’ha de satisfer, el municipi podrà 
concedir, a sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un 
termini màxim de cinc anys, s’haurà de garantir el pagament del deute tributari, 
que inclourà l'import de l'interès de demora de les quantitats ajornades, 
mitjançant hipoteca, penyora, aval bancari o una altra garantia suficient que 
satisfaci la corporació. 
 
2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del 
sol·licitant amb l'import total de la quota tributària que li correspongui. 
 
3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb 
expedició de certificació de descobert per la part pendent de pagament, 
recàrrecs i interessos corresponents. 
 
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis 
d’ajornament o fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part 
pendent de pagament, a més dels interessos vençuts, per la qual cosa es 
cancel·larà la garantia constituïda. 
 
5. D’acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la qual es 
realitzin les obres, la seva naturalesa i el seu quadre d’amortització, el cost, la 
base liquidable i l'import de les quotes individuals, el municipi podrà acordar 
d’ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, 
sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els 
pagaments que considerin oportuns. 
 
 
 

Capítol VIII 
Imposició i ordenació 

 
Article 14è. 
 
1. L’exacció de les contribucions especials necessitarà l’adopció prèvia, per 
part del municipi, de l’acord d’imposició en cada cas concret. 
 
2. L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o ampliació d’un 
servei que hagi de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà 
realitzar fins que no s’hagin aprovat la seves ordenacions concretes. 
 
3. L’acord d’ordenació o ordenança reguladora serà d’adopció inexcusable i 
contindrà la determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat 
que s’ha de repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. Aquest 
acord d’ordenació concret podrà remetre’s a la present Ordenança general de 
contribucions especials. 
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4. Una vegada adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i 
després de determinar les quotes que s’han de satisfer, aquestes es notificaran 
individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el 
seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular un recurs de reposició 
davant de l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les 
contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de satisfer les 
persones beneficiades especialment o de les quotes assignades. 
 
 
 
 
 
Article 15è. 
 
1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de 
les obres o l’establiment o ampliació de serveis, i sempre que hom imposi 
contribucions especials, s’observaran les regles següents: 

a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme 
als acords concrets d’imposició i ordenació. 

b) Si alguna de les entitats realitza les obres o estableix o amplia els 
serveis amb la col·laboració econòmica de l’altra, a la primera li 
correspondran la gestió i la recaptació de la contribució especial, sense 
perjudici del que es disposa en la  lletra a) anterior. 

 
2. En la hipòtesi que l’acord concret d’ordenació no l’aprovés una d’aquestes 
entitats, la unitat d’actuació quedarà sense efecte, i cada una d’elles adoptarà, 
per separat, les decisions que escaiguin. 
 
 
 

Capítol IX 
Col·laboració ciutadana 

 
Article 16è. 
 
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en 
associació administrativa de contribuents i podran promoure la realització 
d’obres o l’establiment o ampliació de serveis per part del municipi, i es 
comprometran  a pagar la part que s’hagi d’aportar a aquest municipi quan la 
seva situació financera no ho permetés, a més de la que els correspongui 
segons la naturalesa de l’obra o servei. 
 
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l’establiment 
o ampliació de servei promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en 
associacions administratives de contribuents en el període d’exposició al públic 
de l’acord d’ordenació de les contribucions especials. 
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Article 17è. 
 
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què 
es refereix l’article anterior, l’acord l’haurà de prendre la majoria absoluta dels 
afectats, sempre que representin, com a mínim, els dos terços de les quotes 
que s’hagin de satisfer. 
 
 
 
 

Capítol X 
Infraccions i sancions 

 
Article 18è. 
 
1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les 
sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicaran les normes 
contingudes en la Llei General Tributària. 
 
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el 
cobrament de les quotes acreditades no prescrites. 
 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1993. El 
seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació 
o la seva derogació expresses. 
 
 

* * * * * * 
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Ordenança Fiscal núm. 29 
 

Ordenança reguladora dels Preus Públics 
 
 
Article 1r. 
 
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen  pel capítol VI 
del títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre 
hisendes locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril, i en allò que no 
preveuen els textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta Ordenança. 
 
 
Article 2n. 
 
1. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries a que es 
refereix l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2.  En concret, s’estableixen els preus públics següents: 

• La prestació de serveis d’ensenyaments especials a les escoles municipals. 
• La prestació de serveis per a l’esport. 
• La utilització de les instal·lacions esportives municipals per a la pràctica de 

l’esport i com espais polivalents 
• Cessió de materials per a entitats privades i realització de treballs per encàrrec 

d’entitats privades, així com la reposició per pèrdua o retorn del material 
malmès. 

• Cessió i/o instal·lació de tanques en domini públic en supòsits de perill a la via 
pública per despreniments de façanes d’immobles particulars. 

• Lloguer, cessió i reproducció de materials propietat de l’organisme autònom de 
patrimoni Víctor Balaguer. 

• Drets de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres pertanyents 
al fons del museu romàntic Can Papiol 

• La realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de concerts 
i similars en espais dels museus V. Balaguer i Papiol, així com la seva 
utilització per a exposicions i actes diversos. 

• Muntatge de tanques per prevenir perill de despreniment de les façanes. 
• Lloguer de la Unitat Mòbil de Canal Blau Informació. 
• Desmuntatge de pancartes. 
• Venda de CD-ROM que conté els teixells de la classificació de matèries utilitzat a 

les sales infantils de les biblioteques municipals i altres materials. 
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• Utilització dels espais de l’edifici Neàpolis. 
• Lloguer i cessió de l’equip de so i/o llum de la regidoria de Joventut. 
• Utilització d’espais, equipaments i/o materials de l'IMET 
• Tarifes per utilització dels pàrquings gestionats per la societat VNG 

Aparcaments. 
 
 
Article 3r   Obligats al pagament. 
 
Estan obligats al pagament els que gaudeixin o utilitzin els serveis o activitats establerts 
a l’article anterior. 
 
 
Article 4t..    Naixement de l’obligació. 
 
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica 
de l’activitat. 
 
 
Article 5è.   Gestió 
 
Els preus públics s’exigiran en règim d’autoliquidació. 
L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial. 
Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic 
o l’activitat administrativa no es presti o no es practiqui, l'import esmentat es retornarà a 
qui ha fet el dipòsit. 
 
 
Article 6è.   Recaptació 
 
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l'Administració 
municipal els exigirà pel procediment administratiu de constrenyiment amb meritació 
dels recàrrecs i els interessos previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 7è.   Tarifes 
 
1. Els preus públics que s’estableixen en aquest municipi són els que es consignen en 
els annexos de la present Ordenança. 
 
2. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no 
comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la 
normativa que el regula. 
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3. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, 
l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en la Llei. 
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, inclosa la 
falta de capacitat econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les conveniències del 
mateix servei i aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o 
l’aprofitament, l’època o el moment en què es produeix, etc.) i es pot arribar, en casos 
justificats, a la gratuïtat del servei o l’aprofitament. 
 
 
 
Disposició Final. 
 
Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada per l'Ajuntament en Ple en la sessió de tres de 
novembre de dos mil tres, començarà a regir el dia 1 de gener de 2004. El seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació 
expresses. 
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ANNEX 1 

  
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL A LES ESCOLES MUNICIPALS 

 
 

1. ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 
 

Programa Matrícula Quota 
mensual 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
mensual 
reduïda 

Sensibilització 1 177,70 € 53,20 € 101,50 € 38,70 € 
Sensibilització 2 177,70 € 64,20 € 101,50 € 46,30 € 
Programa Elemental 1r 177,70 € 108,90 € 101,50 € 75,60 € 
Programa Elemental 2n 177,70 € 110,60 € 101,50 € 76,80 € 
Programa Elemental 3r (+ PPG) 177,70 € 144,30 € 101,50 € 100,00 € 
Programa Elemental 3r 177,70 € 132,50 € 101,50 € 92,00 € 
Programa Elemental 4t (+ PPG) 177,70 € 152,80 € 101,50 € 105,80 € 
Programa Elemental 4t 177,70 € 119,90 € 101,50 € 83,20 € 
Programa Mitjà 5è 177,70 € 113,20 € 101,50 € 78,50 € 
Programa Mitjà 6è 177,70 € 113,20 € 101,50 € 78,50 € 
Programa Mitjà 7è 177,70 € 113,20 € 101,50 € 78,50 € 
Programa Mitjà 8è 177,70 € 113,20 € 101,50 € 78,50 € 
Joves i Adults A 177,70 € 171,10 € 101,50 € 121,50 € 
Joves i Adults B 177,70 € 162,10 € 101,50 € 115,10 € 
Joves i Adults C 177,70 € 167,60 € 101,50 € 119,00 € 
Grau Professional 1r 177,70 € 121,70 € 137,00 € 62,50 € 
Grau Professional 2n 177,70 € 124,20 € 137,00 € 63,80 € 
Grau Professional 3r 177,70 € 166,10 € 137,00 € 85,40 € 
Grau Professional 4t 177,70 € 166,10 € 137,00 € 85,40 € 
Grau Professional 5è 177,70 € 186,50 € 137,00 € 97,70 € 
Grau Professional 6è 177,70 € 191,10 € 137,00 € 100,00 € 
Instruments Tradicionals 177,70 € 111,20 € 101,50 € 90,00 € 
Conjunts Instrumentals 177,70 € 106,90 € 101,50 € 76,70 € 
Música Activa - 18 anys 177,70 € 107,20 € 101,50 € 77,10 € 
Música Activa + 18 anys 177,70 € 136,20 € 101,50 € 95,40 € 
Participació conjunts instrumentals 105,60 € 21,30 € 50,00 € 13,50 € 
Proves d’accés al Conservatori de Grau  Professional quota única de 71,00 € 
 
ASSIGNATURES OPTATIVES: 

El preu de les optatives obligatòries està inclòs en les tarifes del curs en el qual s’està 
matriculat. Per a la resta d’optatives, s’haurà de satisfer per assignatura la quota 
següent: 

a) Optativa individual, per hora ........ 73,00 € 
b) Optativa col·lectiva, per hora ....... 48,20 € 

Si la durada de l’assignatura optativa és inferior a l’hora, la tarifa es reduirà 
proporcionalment al temps d’ensenyament. 
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La segona matrícula i següents d’una mateixa assignatura, implica un recàrrec del 25% 
 
En el supòsit que l’equip directiu de l’escola requereixi els serveis d’una persona experta 
en algun instrument, com a reforç a un grup instrumental, aquesta estarà exempta de 
pagar cap quota. 

 
 
Notes comunes: 
 
1) Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú 

amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 
2) Les quotes mensuals s’hauran de satisfer durant 10 mesos. 
3) La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es 

retorna l’import pagat (llevat que l’alumne/a no aconsegueixi plaça). 
4) Cas que es generin places vacants, un cop començat el curs, l’alumnat haurà 

d’abonar: 
a. Si la matrícula es formalitza abans del 31 de gener, el preu establert en 

aquestes taxes. 
b. Si la matrícula es formalitza amb posterioritat al 31 de gener, el 50% de 

la matrícula i les quotes establertes. 
5) La ràtio mínima per al programa de Joves i Adults és de 8 alumnes. 
6) Gaudiran de bonificació els alumnes que compleixen la totalitat de les 

condicions següents: 
a. Tots els membres de la Unitat familiar hauran d’estar empadronats a 

Vilanova i la Geltrú de manera ininterrompuda els darrers sis mesos 
anteriors a la matriculació. 

b. La Unitat familiar no haurà de posseir cap altre immoble que l'habitatge 
habitual de la família, inclosa una plaça de pàrquing. 

c. Cap dels membres de la Unitat familiar ha de tenir deutes amb 
l'Ajuntament, ja siguin de dret públic o privat. 

 
L’import de la bonificació s’obtindrà de la taula següent en funció dels ingressos 
i el número de membres de la unitat familiar: 

 

Membres Unitat Familiar IPREM-2013 
1 2 3 4 5 o més 

3 Vegades 19.170,39 10% 30% 50% 50% 50% 
4 Vegades 25.560,52 0% 20% 30% 35% 45% 
5 Vegades 31.950,65 0% 10% 20% 30% 40% 
6 Vegades 38.340,78 0% 0% 10% 20% 35% 
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2.ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY 
 

Programa Matrícula Quota 
mensual 

Quota 
Hora 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
mensual 
Reduïda 

Quota 
Hora 

Reduïda 
CICLES FORMATIUS (GRAU 
MITJÀ I GRAU SUPERIOR) 180,00 € 180,00 € --- 150,00 € 150,00 € --- 

1 mòdul / Unitat formativa 
teòrica solta CFGM o CFGS  180,00 € --- 1,00 € 150,00 € --- 0,75 € 

1 mòdul / Unitat formativa 
pràctica solta CFGM o CFGS  180,00 € --- 1,50 € 150,00 € --- 1,25 € 

Obra o Projecte final 180,00 € --- 1,75 € 150,00 € --- 1,50 € 
CURS PREPARATORI 115,00 € 115,00 € --- 90,00 € 90,00 € --- 
TALLERS            

• 2 hores setmanals 100,00 € 31,80 € --- 100,00 € 21,60 € --- 
• 3 hores setmanals 100,00 € 48,00 € --- 100,00 € 32,70 € --- 
• 4 hores setmanals  100,00 € 62,50 € --- 100,00 € 42,60 € --- 
 
 
Notes comunes: 

 

1) Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la 
Geltrú amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 

2) La tarifa mensual s’haurà de satisfer de la manera següent: 
a. Cicles formatius:  durant 5 mesos 
b. Curs Preparatori i Tallers: durant 9 mesos 

3) La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no 
es retorna l’import pagat (llevat que l’alumne/a no aconsegueixi plaça). 

4) L’import de les quotes per 1 Mòdul (Unitats formatives) i per l’Obra o 
Projecte final s’han d’abonar al mes de setembre. 

5) Els obligats al pagament que compleixen les condicions establertes a 
l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran de bonificació a les 
quotes mensuals reduïdes (no es bonifiquen les matrícules) en els 
percentatges següents en funció del llindar de renda especificat: 

 
% Bonificació 20% 15% 10% 5% 0% 
Núm. membres 

família 
llindar 
renda llindar renda llindar renda llindar renda 

llindar 
renda 

 menor o = de a de a de a mes de 
1 9.000 9.000 10.500 10.500 12.000 12.000 16.000 16.000 

2 10.500 10.500 12.500 12.500 15.000 15.000 22.500 22.500 

3 14.000 14.000 16.500 16.500 19.500 19.500 29.600 29.600 

4 o mes 16.500 16.500 19.500 19.500 23.000 23.000 35.000 35.000 
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3. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 

 
 

- ESCOLARITZACIÓ JORNADA COMPLETA, es considera el curs escolar 
de setembre a juny (10 mesos)  

 
193,00 

-  ESCOLARITZACIÓ MES DE JULIOL, aquest servei restarà obert les tres 
primeres setmanes del mes. Per tal d’acollir-s’hi s’ofereixen dos 
possibilitats: 

 

b) ESCOLARTIZACIÓ MITJA JORNADA (matí) 83,00 
c) NO ESCOLARITZACIÓ zero 

- MENJADOR ESCOLAR, preu per dia 6,85 
- MENJADOR ESCOLAR contractat mensualment, preu per dia 5,50 
- HORES COMPLEMENTÀRIES (hora d’acollida), preu per cada hora 3,10 

 
 
Notes comunes: 

 
1) A l’hora de fer efectiva la matriculació, serà requisit necessari presentar el 

rebut de  pagament d’una mensualitat. Aquest pagament es considerarà la 
quota corresponent al mes de setembre (primer mes del curs escolar). 

 
2) Les quotes es pagaran a través del banc o caixa, els primers dies de cada 

mes. 
 
3) Les baixes definitives s’hauran de comunicar 15 dies abans que s’acabi el 

mes, a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa no es retorna 
l’import de la mensualitat. 

 
4) Durant els períodes de baixa temporal justificada l’usuari haurà d’abonar 

igualment la quota pel concepte d’escolaritat. 
 
5) Les baixes que es produeixin durant els mesos de juny i juliol no donen dret 

a devolució de la quota. 
 
6) El servei de menjador escolar es podrà contractar per mesos o per dies. 
 
7) En el supòsit que es tingui contractat el servei de menjador escolar, i es 

facin absències justificades, s’haurà de pagar igualment el rebut 
corresponent, però en aquest es descomptarà –a partir del 5è dia- un 1,90 
€ per dia no utilitzat (fins a 23 de juliol de 2013, 1,85 € per dia no utilitzat). 

 
8) El servei d’hores complementàries només podrà ser utilitzat pels infants d’1 

a 3 anys, en cap cas pels infants de 0-1 any. 
 
9)  Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 

establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una 
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bonificació del 50% a les quotes sempre que el llindar de renda de la unitat 
familiar no superi els límits següents: 

 
Núm. membres 

família (1) Llindar renda (2) 

1 16.000,00 € 
2 22.500,00 € 
3 29.600,00 € 

4 o mes 35.000,00 € 
(1) Persones residents a l’habitatge familiar d’acord amb les dades del padró d’habitants 
(2) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar 
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4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS. 
 
A) ESPORTIU LA PISCINA 
 

Cursets 1 2 
Natació escolar (import mensual): Euros Euros 

1 dia setmana (P3, P4) ................................................... 14,87 14,87 
1 dia setmana (P5) .......................................................... 14,87 10,31 
1 dia setmana (1er primària) ........................................... 10,66 5,33 
1 dia setmana (2on primària en endavant) ...................... 11,73 11,73 

Natació extraescolar (import mensual): 1 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana ....... 14,87 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 2 dies/setmana ..... 29,69 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana ..... 11,73 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.2 dies /setmana ... 23,45 
Cursets adults 1 dia / setmana ........................................ 18,86 
Cursets adults 2 dies / setmana ....................................... 37,73 

Cursets d’estiu (juliol a setembre): 3 
Curset petits .................................................................... 17,69 
Curset infantils ................................................................ 13,96 
Curset adults ................................................................... 22,46 

1 – Tarifa mensual per alumne sense IVA 
2 – Tarifa mensual Bonificada per alumne sense IVA només per empadronats a Vilanova i la Geltrú 
3 – Tarifa setmanal per alumne sense IVA 

 
 
B) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 

 
Cursets natació (€ / mes) Abonat Fill abonat No abonat 

Nadons -- 22,96 51,84 
Petits 1 dia/setmana -- 21,44 25,61 
Petits 2 dies/setmana -- 39,84 49,05 
Infantils 1 dia/setmana 6,17 20,96 24,29 
Infantils 2 dies/setmana 11,77 38,33 47,44 
    

Cursets natació Adults (€ / mes) Abonat Abonat +60 anys No abonat 
Adults 1 dia/setmana 25,05 20,96 30,65 
Adults 2 dies/setmana 40,32 32,44 48,57 
Adults 3 dies/setmana 49,05 38,33 59,20 
    

Exercici aquàtic pre i post-part 
(€ / trimestre) 120,48 -- 153,20 

 
Activitats Infantils de Sala Abonat Fill abonat No abonat 

Expressió Corporal 11,77 38,42 47,44 
PdG Dance I 11,77 38,42 47,44 
PdG Dance II 11,77 38,42 47,44 
Fitness Jove 11,77 38,42 47,44 

    
Tarifes sense IVA 
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Per determinar les tarifes d’aquest Annex es considera: 
- Nadons: fins els 2 anys. 
- Petits: de 3 a 5 anys 
- Infantil: de 6 a 16 anys. 
- Joves: de 17 a 24 anys. 
- Adults: els de 25 o més anys. 
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ANNEX 2 

 
 

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PER A LA 
PRÀCTICA DE L’ESPORT I COM ESPAIS POLIVALENTS 

 
 

1) PAVELLONS I PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS: (1) Euros (2) Euros 
Pavelló Pl. Casernes:   

• Pista interior o exterior, ús esportiu, 1 hora .................... 20,30 35,25 
• Pista interior o exterior, ús no esportiu, 1 hora ............... 97,15 167,75 
• Gimnàs petit .................................................................... 17,75 30,45 
• Gimnàs gran ................................................................... 20,30 35,25 
• Sales polivalents ............................................................. 17,75 30,45 

   

Pavelló Poliesportiu del Garraf:     
• Ús esportiu, 1 pista/hora .................................................. 32,65 55,85 
• Ús esportiu, 3 pistes/hora ................................................ 97,85 167,25 
• Ús no esportiu, 1 hora ..................................................... 471,00 808,00 
• Sales polivalents ............................................................. 17,75 30,45 

   

Pistes atletisme:     
• Ús esportiu, 1 hora .......................................................... 18,10 31,05 
• Ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ........................... 19,90 31,05 
• Ús no esportiu, 1 hora ..................................................... 94,20 161,40 
• Ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ...................... 97,85 167,50 
• Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora ........................ 18,10 31,05 
• Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) 23,50 36,70 
• Pistes poliesportives, ús no esportiu, 1 hora .................... 94,20 161,40 
• Pistes poliesportives, ús no esportiu, 2 hores ...................... 115,70 198,00 
• Camp central, ús esportiu, 1 hora .................................... 18,10 31,05 
• Camp central, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ..... 19,90 34,50 
• Camp central, ús no esportiu, 1 hora ............................... 94,20 161,40 
• Camp central, ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) . 97,85 167,50 
• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora ..................................... 117,95 197,00 
• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ...... 130,75 218,25 
• Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora ................................ 471,00 808,00 
• Tot el recinte, ús no esportiu 1 hora (amb llum artificial) .. 493,00 833,00 
• Gimnàs grup/hora ............................................................ 20,60 35,30 
• Espai de Tir amb Arc, 1 hora ........................................... 18,10 31,05 
• Espai de Tir amb Arc, 1 hora (amb llum artificial) ............  19,90 34,50 

   

Pista poliesportiva de la Collada:      
• Per hora d’utilització tota la pista ................................. 20,30 34,80 
• Per hora d’utilització meitat de la pista ........................ 18,90 32,15 
• Ús no esportiu, 1 hora ................................................. 94,20 161,55 
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2) PISTES D’ATLETISME: USOS INDIVIDUALS EN L’HORARI 

ESTABLERT 
(1) Euros (2) Euros 

Expedició targeta identificativa ............................................... 1,00 1,00 
   

Adults:     
• Tiquet diari ........................................................................... 2,20 3,85 
• Abonament mensual ........................................................... 13,80 23,85 
• Abonament trimestral .......................................................... 28,43 28,43 
• Abonament anual ................................................................ 42,64 85,28 
• Abonament 10 entrades ..................................................... 15,86 15,86 

   

Joves:   
• Tiquet diari .................................................................... 1,85 3,10 
• Abonament mensual .................................................... 10,50 18,65 
• Abonament trimestral .......................................................... 21,63 21,63 
• Abonament anual ................................................................ 32,45 64,89 
• Abonament 10 entrades ..................................................... 11,64 11,64 

   
Gaudiran d’accés gratuït a les pistes d’atletisme fins a les 17,00 hores els aturats i les 
persones amb discapacitat. 
   
   
3) COMPLEX DE FUTBOL: (1) Euros (2) Euros 

Estadi (1 hora) .............................................................…… 47,10 81,40 
Estadi (1 hora) llum artificial ............................................... 71,40 122,80 
Estadi (1 hora) ús no esportiu ............................................ 229,00 395,85 
Estadi (1 hora) ús no esportiu llum artificial ....................... 255,00 440,50 
   
Camp 1 (1 hora) ................................................................. 39,80 73,10 
Camp 1 (1 hora) llum artificial ............................................. 54,35 97,45 
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu .......................................... 193,25 355,25 
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu llum artificial ..................... 208,20 375,55 
   
Camp 2 (1 hora) ................................................................. 33,40 60,90 
Camp 2 (1 hora) llum artificial ............................................. 47,80 87,30 
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu .......................................... 161,00 292,35 
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu llum artificial ..................... 176,20 313,65 
La taxa dels camps de futbol 7 serà un 10% més econòmica 
respecte de la quota del camp sencer.  

  

   
Sala Polivalent (1 hora) 19,60 34,80 
   

(1) Tarifa reduïda: Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a Vilanova i la Geltrú. 
(2) Tarifa normal: Resta d’usuaris. 

 
 

BONIFICACIONS: Percentatge 
Gaudirà de bonificació en els percentatges indicats la utilització per 

entrenaments i competicions de les instal·lacions especificades en els 
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anteriors números 1), 2) i 3) pels usuaris següents: 
- Els centres escolars públics 100 % 
- Els centres escolars concertats 75 % 
- Les entitats esportives sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal 

d’Entitats 
 

100 % 
- Les entitats no esportives sense ànim de lucre inscrites al Registre 

Municipal d’Entitats 
 

75 % 
- Els col·lectius privats de la ciutat que participin en les activitats 

organitzades o coordinades per la Regidoria d’Esports 
 

50 % 
 
 

Equipaments 
Els grups que accedeixin a les instal·lacions esportives hauran d’anar acompanyats d’un 
tècnic titulat. 
 
La utilització de les instal·lacions inclou: la utilització dels vestidors i el material 
complementari que disposa el recinte, establint-se un temps d’ús mínim de una hora o 
fracció que ha d’incloure la preparació i el tancament, excepció feta de les pistes 
d’atletisme per entrenaments i usos esportius a les quals el temps d’ús mínim de una hora 
o fracció s’haurà de realitzar durant el període d’obertura de la instal·lació. 
 
En cas de superar el temps establert s’aplicaran els preus de manera proporcional. 
 
L’ús d’aquestes instal·lacions està supeditat a les necessitats de les diferents àrees de 
l’Ajuntament. 
 
 
Personal 
Aquestes instal·lacions caldrà que estiguin ateses pel personal (Conserge) de la Regidoria 
d’Esports. El lloguer inclou el conserge esportiu durant el seu horari laboral. 

 
 

Extres 
A la utilització de les instal·lacions s’inclourà els extres que es generin per consergeria, 
neteja, bateco, manteniment, energia extra, serveis sanitaris, policia local, o empreses de 
seguretat, pla d’evacuació i altres, d’acord amb les característiques de la utilització. 
 
Als supòsits que hi hagi taquilla s’haurà de satisfer, a més a més, el 5 per cent de la 
recaptació obtinguda. 
  
Sempre que es consideri convenient i necessari es podrà fixar una fiança, la quantia de la 
qual es calcularà en funció de la utilització.  

 
 

4) MUR ARTIFICIAL D’ESCALADA: Euros 
Entrada diària 4,00 
Abonament 10 entrades 35,00 
Abonament anual socis Talaia i posseïdors targeta federat FEEC 
nivell C o D  40,00 
Abonament anual socis altres clubs i posseïdors targeta federat 120,00 
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FEEC nivell C o D  
 
 

5) ABONAMENTS ESPORTIU LA PISCINA i COMPLEX ESPORTIU 
MUNICIPAL PARC DEL GARRAF: 

Abonaments Mensuals per utilització d’ambdues instal·lacions amb els mateix 
abonament: 

 
Matrícula Tot el 

dia 

Matins i 
caps de 
setmana 

Migdia 

Adults 46,28 39,04 30,05 31,08 
Infantils 42,04 19,83 --- --- 
Quota jove (de 16 a 29 anys) 42,04 28,93 --- --- 
Majors de 60 anys 42,04 28,93 21,78 --- 
Pensionistes 42,04 37,60 28,93 --- 
PAFES --- 20,66 --- --- 
CE VNG Esportista --- 20,66 --- --- 
Segon familiar 42,04 30,17 --- --- 
Tercer familiar 42,04 9,84 --- --- 
Quart familiar --- 4,96 --- --- 
Bono aturats + 1 any --- 20,66 --- --- 
Tarifa Plana cap de família (*) 86,71 --- --- 
Quota empreses  --- 22,31 --- --- 
Quota Agents Policials --- 20.66 --- --- 
Baixa temporal --- 13,46 --- --- 

     
Quotes low cost / promocionals:  Tot el dia Matins Vespre Migdia  

Low Cost / promocionals --- 24,79 28,93 28,93 
Low Cost Aturat / promocionals 28,93 --- --- --- 
Low Cost Jove / promocionals 28,93 --- --- --- 
Les quotes low cost / promocionals únicament seran vigents durant el període 
de l’oferta, acabada aquesta els usuaris passaran a la quota general 
contractada. 

(*) La matrícula ha satisfer és la individual per cadascú dels integrants de la 
família. 

 
Abonaments antics (tarifa piscina) Matrícula Tot el dia 

Antics + 60 anys  No accessible 14,83 
Antics No accessible 22,31 
Natació infantil No accessible 11,57 
Natació 2009-2012 No accessible 22,31 
Aquestes modalitats d’abonament no són accessibles a noves persones i 
s’extingiran en el moment que no existeixen cap persona antiga abonada en la 
modalitat d’abonament. 

 
Tarifes sense IVA 
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6) ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS: (1) (2) 

Adults Entrada Instal·lació 6,57 6,57 
Infantils Entrada Instal·lació 3,22 3,22 
Menors 5 anys Gratuït Gratuït 
Piscina exterior (de 1 de juliol a 15 de setembre), per mes --- 31,66 
Entrada puntual abonat a l’altre centre, Adult  3,32 3,32 
Entrada puntual abonat a l’altre centre, Infantil 2,91 2,91 
Tramitació canvi instal·lació 28,47 28,47 
Global (ús de l’altre instal·lació en el mateix horari i 
condicions de la quota contractada) 4,05 4,05 
Lloguer d’armariets, per mes 4,09 4,09 
Lloguer d’armariets, dipòsit 9,40 9,40 
Lloguer d’armariets, cadenat 6,86 6,86 
Lloguer de tovallola 0,81 0,81 
Bonus lloguer de tovallola, per mes 10,07 10,07 
3D 8,68 8,68 
Entrenador personal, preu abonat per sessió de 60’ 29,46 29,46 
Entrenador Personal, preu no abonat, per sessió 60’ 36,83 36,83 
Reposició carnet 3,44 3,44 
Despeses rebut retornat 1,58 1,58 
Lloguer piscina, 1 carrer per hora o piscina petita ELP 39,38 39,38 
Pilates, preu abonat per sessió de 60’ 35,37 --- 
Pilates, preu no abonat per sessió de 60’ 43,19 --- 
Petit parc, per hora --- 1,02 
Bonus petit parc, per mes --- 8,40 
Activitat Club spinning --- 4,70 
Activitat Club caminades --- 2,83 
Club spinning, per mes --- 4,70 
Club caminades, per mes --- 2,83 

(1) ESPORTIU LA PISCINA (ELP) 
(2) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF  
Tarifes sense IVA 
Les quotes corresponents a Matrícula Adults, Abonaments Mensuals (modalitats Tot 
el dia i Matins) i Entrades puntuals Adults de l’Esportiu La Piscina i el Complex 
esportiu municipal Parc del Garraf, gaudiran d’una bonificació del 50% pels usuaris 
que compleixen les condicions següents: 

- Estar en situació d’atur amb una antiguitat mínima d’un any al moment de 
formalitzar el servei. 

- Complir les condicions de capacitat econòmica fixades a l’article 24.1 de 
l’Ordenança Fiscal General. 
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7) PISTES DE PÀDEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 

 
MODALITATS D’ABONAMENTS: 
 
Infantil: Persones infants de 9 a 17 anys. 
Adult: Persones a partir de 18 anys. 
Familiar monoparental: Persona adulta i 1 menor de 9 a 17 anys). 
Familiar 2 membres: Persones adultes. 
Familiar a partir de 3 membres: Nuclis familiar amb 3 o més membres (mínim 2 adults). 
Col·lectius: Col·lectius amb forma jurídica o persona física amb activitat professional de 
10 membres i endavant. 
   
FRANGES HORÀRIES: 
 
Franja horària 1: Franja horària vall de dilluns a divendres de 9 a 17,15 hores i 
dissabtes i diumenges a partir de les 14 hores. 
Franja horària 2: Franja horària punta de dilluns a divendres a partir de les 17,15 hores i 
dissabtes i diumenges fins a les 14 hores. 
 
Les franges horàries es podran modificar segons es determini la condició d’hora vall i 
punta derivat de la demanda, amb prèvia comunicació als usuaris amb una antel·lació 
mínima de 30 dies. 
En el cas de les matrícules es podran aplicar descomptes en períodes de promoció 
d’un 50% en el cas de famílies nombroses de classe normal i del 100% en el cas de 
famílies nombroses de classe especial i persones en situació d’atur, així com a 
col·lectius o períodes que es determinin. 
 
 
TARIFES: 

Modalitats d’abonament - Club Pàdel Vilanova 

Tipus d’abonament Modalitat d’accés Tipus 
Forma 

pagament 
Preu sense 

IVA (1) 
Infantil (de 9 a 17 anys) Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 15,70 € 
 Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 15,70 € 
Adult (=> 18 anys) Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 15,70 € 
 Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 15,70 € 
Familiar 2 membres Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 15,70 € 
(2 membres adults =<17 anys) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 15,70 € 
Familiar monoparental Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 15,70 € 
(1 Adult  + 1 menor de 9 a 17 anys) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 15,70 € 
Familiar  3 membres i endavant Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 15,70 € 
(Mínim 2 adults) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 15,70 € 
Col·lectius (10 membres i endavant) Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 15,70 € 
 Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 15,70 € 
(1)  Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus 

relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats. 
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Despeses inscripció - Club Pàdel Vilanova (1) 

Tipus d’usuari Modalitat 
d’accés Tipus Forma pagament 

Preu 
sense IVA 

(2) 
Infantil (de 9 a 17 anys) Totes modalitats Titular Moment inscripció 41,32 € 
Adult (=>18 anys) Totes modalitats Titular Moment inscripció 61,98 € 
Familiar 2 membres (2 membres adults =<18 anys) Totes modalitats Tots membres Moment inscripció 82,64 € 
Familiar 3 membres i endavant (Mínim 2 adults) Totes modalitats Tots membres Moment inscripció 123,97 € 
Col·lectius empresarials (10 membres i endavant) Totes modalitats Tots membres Moment inscripció 206,61 € 
Abonats CEM PdG i CEM ElP Totes modalitats Tots membres No procedeix --- 
(1)  Les despeses d’inscripció (matrícula) únicament seran satisfetes per l’usuari en el moment de donar-se d’alta. 
(2)  Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 100%, 50% i/o 25%, sobre els preus 

relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats 
 
 

Altres Serveis - Club Pàdel Vilanova (1) 

Tipus d’usuari 
Modalitat 
d’accés 

Tipus 
Preu sense 

IVA (2) 
Assegurança d’accidents (2) Totes Anual - Individual 4,96 € 
Rebut retornat Totes 1 rebut retornat 3,31 € 
(1)  L’assegurança d’accidents s’abonarà indistintament en l’època d’inscripció i únicament estaran excloses les 

persones amb llicència federativa de Pàdel. 
(2)  Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els 

preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats. 
 
 

Escola infantil de Pàdel - Club Pàdel Vilanova (1) 
Concepte (Euros/persona i mes) Tipus Preu sense IVA 

Escola (Babys) / 8 alumnes - 1 dia / setmana No abonat 26,45 € 
 2n familiar 24,79 € 
 Abonat 24,79 € 
Escola (Babys) / 8 alumnes - 2 dies / setmana No abonat 49,59 € 
 2n familiar 47,11 € 
 Abonat 47,11 € 
Infants ( edat ) / 6 alumnes - 1 dia / setmana No abonat 26,45 € 
 2n familiar 24,79 € 
 Abonat 24,79 € 
Infants ( edat ) / 6 alumnes - 2 dies / setmana No abonat 49,59 € 
 2n familiar 47,11 € 
 Abonat 47,11 € 
Tecnificació infants - 2 dies / setmana No abonat 65,29 € 
 2n familiar 61,98 € 
 Abonat 61,98 € 

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els 
preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats. 

 
 

Casals infantils d’estiu - Club Pàdel Vilanova (1) - Perfeccionament 
Concepte (Euros/persona i quinzena/setmana) Tipus Preu sense IVA 

Grup de 6 i 7 anys - 5 dies / quinzena Amb menjador 197,52 € 
 Sense menjador 156,20 € 
Grup de 6 i 7 anys - 5 dies / setmana Amb menjador 128,10 € 



 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

 Sense menjador 86,78 € 
Grup de 8 i 9 anys - 5 dies / quinzena Amb menjador 197,52 € 
 Sense menjador 156,20 € 
Grup de 8 i 9 anys - 5 dies / setmana Amb menjador 128,10 € 
 Sense menjador 86,78 € 
Grup de 10 a 16 anys - 5 dies / quinzena Amb menjador 197,52 € 
 Sense menjador 156,20 € 
Grup de 10 a 16 anys - 5 dies / setmana Amb menjador 128,10 € 
 Sense menjador 86,78 € 

(1)  Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre 
els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats 

 
Programes escolars  - Club Pàdel Vilanova (1) 

Concepte (Euros/persona/dia setmana/curs) Preu sense IVA 
1r Curs Primària (1 dia/2h/curs) Escolar 80,33 € 
 Extraescolar 89,26 € 
2n Curs Primària (1 dia/2h/curs) Escolar 80,33 € 
 Extraescolar 89,26 € 
Resta Cursos Primària (1 dia/2h/curs) Escolar 80,33 € 
 Extraescolar 89,26 € 
Educació Secundària (1 dia/2h/curs) Escolar 80,33 € 
 Extraescolar 89,26 € 

(1)  Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre 
els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir la captació de nous abonats 

 
 

Programa de promocions  - Club Pàdel Vilanova (1) 

Concepte (% descompte/preu/servei i/o persona) Franges 
% Dte Sobre Preu 

Hora/Pista 
Dilluns i Divendres 'Boixos' 1 -50% 
 2 -40% 
Caps de setmana d’estiu (Juliol i Agost) 1 -40% 
 2 -20% 
Vacances d'Agost i Nadal 1 -60% 
 2 -50% 
Promoció Matins Hores especials -50% 
 Hores especials 0% 
Programa 'Prova' Hores especials -100% 
 Hores especials -100% 
Programa 'Clínics inicia’t al Pàdel' Hores especials -100% 
 Hores especials -100% 
Promoció Altes Abonats 1 -100% 
 2 0% 

(1) Totes les promocions estaran definides amb una data d’inici i fi i aquestes hauran d’acollir-se a la concreció 
dels períodes d’oferta. 

 
 

Tarifes de les Cessions d’ús dels espais esportius i classes personals de pàdel 
Franja Horària 1      

Concepte Tipus Servei No abonat 
Abonat 

PdG 
Abonat 

CP VNG 
Tipus 
quota 

PISTA DE PÀDEL         
Pista doble descoberta         



 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

Pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 11,57 €       8,26 
€  

3,31 €  (a) 

Pista de pàdel 10 sessions de 1 h 109,92 €  78,51 €  --- (b) 
Pista de pàdel 20 sessions  h 208,26 €  148,76 €  --- (c) 

LLUM PISTA DE PÀDEL      
Llum pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 3,31 €  2,81 €  2,81 €  (a) 

 

CLASSES PÀDEL          

Concepte COACH Tipus Servei  No abonat 
Abonat 

PdG 
Abonat 

CP VNG 
Tipus 
quota 

Entrenament personals  Classes individuals     
Servei individual A Bono mensual 4 classes  112,40 €  107,44 €   107,44 €  (d) 
Servei individual B Bono mensual 4 classes 95,87 €  90,91 €  90,91 €  (d) 

Entrenament personals  Classes 2 persones     
Servei 2 persones A Bono mensual 4 classes 60,74 €  57,85 €  57,85 €  (d) 
Servei 2 persones B Bono mensual 4 classes 51,24 €  48,76 €  48,76 €  (d) 

Entrenament personals  Classes grups 3-4 persones     
Servei 3-4 persones A 1 dia per setmana 43,80 €  42,15 €  42,15 €  (d) 
Servei 3-4 persones B 1 dia per setmana 34,71 €  33,06 €  33,06 €  (d) 

Sessions       
Servei individual A 1 sessió de 60 minuts 32,23 €  30,58 €  30,58 €  (d) 
Servei individual B 1 sessió de 60 minuts 28,10 €  26,45 €  26,45 €  (d) 
Servei 2 persones A 1 sessió de 60 minuts 17,36 €  16,53 €  16,53 €  (d) 
Servei 2 persones B 1 sessió de 60 minuts 14,88 €  14,46 €  14,46 €  (d) 

 
Franja Horària 2      

Concepte Tipus Servei No abonat Abonat 
PdG 

Abonat 
CP VNG 

Tipus 
quota 

PISTA DE PÀDEL         
Pista doble descoberta         
Pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 16,53 €  13,22 €  4,96 €  (a) 
Pista de pàdel 10 sessions de 1 h 157,02 €  125,62 €  --- (b) 
Pista de pàdel 20 sessions  h 297,52 €  238,02 €  --- (c) 

LLUM PISTA DE PÀDEL      
Llum pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 3,31 €  2,81 €  2,81 €  (a) 

 
CLASSES PÀDEL        

Concepte COACH Tipus Servei  No abonat Abonat 
PdG 

Abonat 
CP VNG 

Tipus 
quota 

Entrenament personals  Classes individuals     
Servei individual A Bono mensual 4 classes  121,49 €  115,70 €  115,70 €  (d) 
Servei individual B Bono mensual 4 classes 108,26 €  103,31 €  103,31 €  (d) 

Entrenament personals  Classes 2 persones     
Servei 2 persones A Bono mensual 4 classes 64,88 €  61,98 €  61,98 €  (d) 
Servei 2 persones B Bono mensual 4 classes 57,85 €  55,37 €  55,37 €  (d) 

Entrenament personals  Classes grups 3-4 persones     
Servei 3-4 persones A 1 dia per setmana 47,93 €  45,45 €  45,45 €  (d) 
Servei 3-4 persones B 1 dia per setmana 38,84 €  37,19 €  37,19 €  (d) 

Sessions       
Servei individual A 1 sessió de 60 minuts 34,71 €  33,06 €  33,06 €  (d) 
Servei individual B 1 sessió de 60 minuts 32,23 €  30,58 €  30,58 €  (d) 
Servei 2 persones A 1 sessió de 60 minuts 18,60 €  17,77 €  17,77 €  (d) 
Servei 2 persones B 1 sessió de 60 minuts 16,94 €  16,12 €  16,12 €  (d) 
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Tipus quota:  (a) Euros / ús / hora 
  (b) Euros / ús / 10 hores 
  (c) Euros / ús / 20 hores 
  (d) Euros / ús / sessió / persona 

 
Totes les quanties indicades són la contraprestació econòmica total a abonar per les 
persones usuàries, sense incloure el impost sobre el valor afegit en aquells casos en 
que sigui aplicable d’acord amb la normativa d’aquest impost. 
 
 
NOTES: 
- Les ofertes promocionals es realitzaran mitjançant la corresponent resolució del 

Regidora d’Esports, segons les necessitats de la temporada. 
- Es podrà aplicar una bonificació del 5%,10%,15% i  20% sobre el preu  públic 

d’abonament aprovat sempre i quan correspongui a ofertes promocionals durant els 
dos mesos de captació dels  nous abonats per incrementar la competitivitat, 
sempre i quan el preu no estigui per sota de cost del servei.  

- Es podran aplicar promocions per a la posada en marxa de la instal·lació i es 
determinaran d’acord amb el cost, les característiques i condicions d’aquesta. 

- Es podran aplicar promocions i invitacions per  activitats concretes. El preu es 
fixarà entre 0 euros i el 50% del preu públic d’abonament aprovat.  

- Es podran aplicar preus públics especials, a entitats, grups o empreses sempre que 
aquests siguin aprovats per l’òrgan competent. 

- Es podran establir convenis de col·laboració amb aquest Ajuntament, les entitats o 
associacions sense ànim de lucre, que tinguin per finalitat, activitats d’interès 
esportiu, social, educatiu, cultural i benèfic. En aquests casos, podran tenir una 
bonificació del 30% de la tarifa en l’ús de les instal·lacions esportives municipals. 

- Es podran establir promocions (individuals, per parelles, per famílies i per ciutadans 
en situació de risc d’exclusió social) sobre les activitats fora de la quota 
d’abonament amb l’aplicació d’un 10/20/30/40 i/o  50% de bonificació sobre el preu 
establert, per a la promoció d’aquesta activitat i/o l’increment de la competitivitat en 
quant al preu d’abonat. 

 
 
NORMES GENERALS FUNCIONAMENT GESTIÓ I COBRAMENT SERVEIS  

Les persones obligades al pagament d’aquests preus públics l’abonaran amb la 
periodicitat i/o fraccionament mensual i puntual segons les necessitats de la prestació 
de serveis, i en la forma i en el lloc que hagin acordat amb el concessionari del servei 
en la corresponent comunicació d’alta i/o registre. 

Si la persona usuària no compleix amb la seva obligació de pagament en els termes 
acordats per causa a ella imputable, el concessionari li requerirà fefaentment per tal 
que satisfaci el deute en el termini establer, durant el qual la persona usuària podrà 
al·legar causa justa per al seu incompliment. Si després d’un termini de 15 dies no es 
produeix cap resposta, se li denegarà l’accés amb la suspensió de la prestació del 
servei, segons s’escaigui. Tot això, sense perjudici que el concessionari pugui 
perseguir el cobrament del deute pels mitjans admesos en dret.  
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En el document i/o la forma contractual en el que es fixin els preus a abonar per la 
persona usuària es podran acordar garanties de pagament.  

La manca de pagament del preu públic dels número de rebuts estipulats en l’acord 
d’alta, comportarà  automàticament l’extinció de la relació contractual entre la persona 
usuària i el concessionari, per baixa per impagament. L’usuari al tornar-se a voler donar 
d’alta haurà de fer front als impagaments  que constin en el seu expedient. 
 
 
PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR. 

Totes les persones que, en el moment d’abonar-se, acreditin la seva condició d’estar en 
situació d’atur (inscrites a l’INEM), podran beneficiar-se de l’aplicació d’un bonificació 
del 100% en les despeses d’inscripció i d’un 10% en la quota del primer mes 
d’abonament. 
 

 
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS D'EDUCACIÓ FÍSICA.  

Els convenis per a la utilització dels serveis d’educació física es signaran particularment 
per a cadascuna de les temporades i cursos escolars regulars, així com pels períodes 
especials d’estiu i altres no emmarcats en el curs regular. Aquest hauran de mostrar 
clarament el preus vigents i els preus condicionats a aprovació per l’òrgan competent, 
així com les quantitats estimades per a cadascuna de les autoliquidacions trimestrals. 

En cas que els preus condicionats reflectits al contracte es modifiquin per l’òrgan 
competent, es donarà trasllat dels preus aprovats i de les noves quantitats 
econòmiques que conformaran el conveni. 

Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran d’autoliquidar-se 
trimestralment per avançat, amb el document d’autoliquidació lliurat per l’explotador del 
servei i/o per ingrés bancari regular. En qualsevol cas, la forma i els conceptes de 
pagament, hauran de quedar reflectits i acordats en el conveni. 

Es podrà optar per autoliquidacions mensuals anticipades si així ho estipula i acorda el 
conveni signat per ambdues parts.  
 
 
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ PUNTUAL I ESPECIAL D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES. 

Els convenis per a la utilització de serveis puntuals i especials d’instal·lacions 
esportives s’hauran d’autoliquidar al 100% abans de l’inici de l’activitat, per mitjà dels 
processos relacionats amb anterioritat, i/o procedir a una autoliquidació en la pròpia 
instal·lació esportiva amb el documents determinats per l’òrgan competent a través de 
targeta bancària, tpv virtual o pagament en efectiu en la pròpia instal·lació esportiva.  
 
 
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ, DE TEMPORADA I COMPETICIÓ, 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
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Els convenis per a la utilització de les instal·lacions de temporada i competició es 
signaran particularment per cadascuna de les temporades esportives, així com pels 
períodes especials d’estiu i altres no emmarcats en una temporada regular. 

Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran de liquidar-se 
trimestralment per avançat amb el document d’autoliquidació lliurat per la instal·lació 
esportiva i/o l’Ajuntament i/o per ingrés bancari regular. En qualsevol cas, la forma de 
pagament i els conceptes de pagament hauran de quedar reflectits i acordats en el 
conveni. 

Es podrà optar per autoliquidació mensuals anticipades si així ho estipula i acorda el 
conveni signat per ambdues parts.  
 
 
8) BATECO: 409,00 € 

1. Serà a càrrec de qui sol·licita el bateco la tasca d’anar-lo a buscar i a retornar-lo. 
2. Haurà de retornar-lo net i enrotllat. 
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ANNEX 3 

 
MUNTATGE DE MATERIAL PER A ENTITATS PRIVADES 

 
 LLOGUER 

unitat/dia TRANSPORT 
INSTAL·LACIÓ 

Muntat./Desmunt. 
Per unitat 

FIANÇA 
Per unitat 

 Euros Euros Euros Euros Euros 
ENTARIMAT Per m2  1,46 5,24 2,86 2,86 5,81 
CASETES 11,81 62,13 79,73 67,83 47,64 
TANQUES 1,04 1,97 --- --- 15,13 
TAULES 1,25 5,71 --- --- 5,81 
BIDONS 0,89 7,78 ---  2,39 
CADIRES 0,34 1,25 --- 0,54 1,19 
TARIMES 1,99 18,65 --- --- 19,69 
URNES --- 3,84 --- --- 29,00 
PORTERIES 7,57 27,97 --- --- 75,38 
MASTILS 0,89 15,13 55,92 18,65 10,52 
FOCUS 1,97 5,71 13,99 9,33 19,69 
QUADRES 
ESCOMESES:      

FINS 20KW. 9,38 18,65 66,11 27,97 141,07 
FINS 125KW. 13,06 18,65 113,07 46,60 327,17 
MES 125KW. 16,83 27,97 150,75 67,83 465,90 

QUADRES 
DISTRIBUCIO 9,38 18,65 67,83 27,97 140,82 

CAIXES FIRA 4,88 9,38 27,97 13,99 29,00 
TAULERS FUSTA 1,04 5,71 13,99 9,33 10,52 
BOMBES 13,06 27,97 37,29 18,65 141,07 

GENERADORS:      
FINS 2'2KW. 56,96 18,65 --- --- 279,55 
MES 2'2KW. 94,75 113,90 67,83 18,65 559,08 

GARLANDES 0,99 0,99 4,31 4,31 7,00 
CAMIÓ MÉS 
CONDUCTOR --- 62,13 --- --- --- 

FURGONETA MÉS 
CONDUCTOR --- 45,30 --- --- --- 

EQUIP DE TREBALL 
MÉS CAMIÓ MÉS 
MANIPUL. 

--- 107,69 --- --- --- 

EQUIP DE TREBALL 
MÉS FURGONETA 
MÉS MANIPUL. 

--- 91,53 --- --- --- 

CARPES 6,68 5,24 45,30 29,00 72,49 
CINTA --- --- 63,52 --- --- 
SENYALITZACIÓ 
TANCAMENT AMB 
MALLA 

--- --- 18,65 --- --- 



 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

CONEXIONS 
SANEJAMENT 
PROVISIONAL  
(AIGUA/CLAV) 

--- --- 157,38 41,43 --- 

CONEXIONS ELE. 1,46 8,30 29,00 15,13 17,40 
FALDÓ ENTAR. 
TELONS 16,32 25,90 41,43 17,40 369,62 

MUTATGE I/O 
CESSIÓ BAST. 8,19 5,81 25,90 25,58 100,44 

APAGADA ENLLUM. 
CAST. FOC O CIN. --- --- 62,13 --- --- 

REG. ESPECIAL 
ESPAI FESTES --- --- 100,44 --- --- 

 
 
En els casos que el transport només es faci amb lliurament (sense retorn) o amb retorn 
(sense lliurament), la quota a satisfer serà del 50 per cent de les assenyalades per 
transport. 
 
Si les activitats per les quals es demana el material són per actes de promoció 
municipal, només es satisfarà la fiança. 
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ANNEX 4 

 
LLOGUER, CESSIÓ I REPRODUCCIÓ DE MATERIALS PROPIETAT DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER 
 

1. Drets de reproducció i distribució 
A) Ús d’investigació: Euros 
 1. Fotografia Digital: CD (format TIFF a 300 dpi) .......................... Segons cost 
 2. Fotocòpies, per unitat (només material imprès a partir de 1930 i 

en bon esta estat de conservació): 
 

  DIN A-4 ................................................................................ 0,15 
    DIN A-3 ................................................................................ 0,25 
 3. Impresos bases de dades (per full) ............................................ 0,15 
 4. Despeses de tramesa: ................................................................ Segons cost 
 5. Digitalització, per unitat:  
  De 1 a 15 imatges ...................................................................... 0,65 
  De 16 a 30 imatges .................................................................... 0,30 
  A partir de 31 imatges ............................................................... 0,20 
 6. Impressió d’imatges digitals (per imatge) ................................... 0,20 
    
B) Ús diferent d’investigació:  
 1. Fotografies (per unitat):  
  - Ús editorial  20,00 
  - Ús publicitari  60,00 
  - Ús en comunicació pública (exposicions, TV...) 60,00 
 2. Material audiovisual (per unitat):  
  - Ús editorial i en comunicació pública  20,00 
  - Ús publicitari 60,00 
    

Exempcions i reduccions: 
1) Gaudiran d’exempció de pagament les reproduccions expressament autoritzades 

per l’organisme autònom a través de conveni o altres acords que tinguin per 
finalitat la difusió pública o l’estudi dels seus equipaments i/o les seves obres 

2) Gaudiran d’una reducció del 50% de les tarifes 
a) Les institucions públiques i les entitats privades sense ànim de lucre. 
b) Les sol·licituds de 10 o més unitats. 

 
El pagament dels drets de reproducció no eximeix els usuaris de demanar els corresponents 
permisos als titulars de drets de propietat intel·lectual. 
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* A l’import base fixat per cada tipus patrimonial i recollit en la columna “import” cal afegir-

hi els import o percentatges, sobre la base corresponent a la resta de les columnes, 
atenent a les característiques reunides per l’obra demanada.  

 
* La tarifa referent a obres excepcionals serà aplicada a totes les institucions 

museístiques tant de caràcter públic com privat. La resta de tarifes o preus no seran 
aplicables a institucions museístiques de caràcter públic. 

 
* Amb altres institucions sol·licitants d’obres es pot arribar a establir convenis bilaterals de 

col·laboració i intercanvis, no aplicant en aquests casos els preus de lloguer o préstec.  
 
* Aquestes tarifes no inclouen l’IVA. El servei d’urgència es facturarà amb un recàrrec del 

100% sobre el preu de venda o lloguer. En qualsevol cas, no es servirà cap comanda 
si no s’abona prèviament la factura corresponent. 

 
* Cal demanar permís per escrit en cas que la reproducció hagi de ser publicada o 

exposada. 
 
* Les sol·licituds d’imatges de fons i col·leccions de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i 

del Museu Romàntic Can Papiol per tal d’aparèixer reproduïdes en una web 
s’autoritzaran, sense abonar cap mena de taxa, si és a baixa resolució i sempre que 
s’especifiqui la propietat i la font de la informació. 

 
*  Si el préstec de material patrimonial requereix l’acompanyament de 

personal, als imports especificats en el número anterior, s’ha d’afegir: 
- Dieta per persona/dia 
- Per Km de desplaçament  

 
 

65,00 € 
0,30 €  

 
 
 



 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 
 

 
ANNEX 5 

 
 

REALITZACIÓ DE SESSIONS FOTOGRÀFIQUES, FILMACIONS, ENREGISTRAMENTS  
DE CONCERTS I SIMILARS, UTILITZACIÓ DE MONUMENTS PER A EXPOSICIONS I 
ACTES DIVERSOS DELS ESPAIS DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER,  
DEL MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL I DE LA TORRE BLAVA – ESPAI GUINOVART 

 
 

1) Realització de fotografies i filmacions de monuments, fons i objectes en 
propietat o dipòsit de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i del Museu 
Romàntic Can Papiol: 
 Laborables i 

Diürns 
Festius i 
Nocturns 

 Euros Euros 
A) Dret a fotografiar l’edifici i els jardins:   

Fins a 2 hores: 83, 25                      140,00 
Més de 2 hores: 116,75 220,00 

B) Dret a filmar, amb utilització de tots els 
espais del Museu per filmar amb equips 
complexos (mànegues, càmeres,  llums, 
figurants, ... ): 

 
 
 

316,70 

 
 
 

520,00 
Les filmacions i les fotografies que tinguin caràcter cultural, documental o 
informatiu, o les que sense tenir aquesta intenció ni finalitat lucrativa, tinguin 
prou valor per a la divulgació de l’edifici, el recinte, els fons documental i artístic 
del Museu o un acte determinat, poden ser gratuïtes. 
El servei addicional de consergeria no està inclòs en aquests preus públics. 
En el cas d’equips complexos, és obligatori disposar d’una pòlissa 
d’assegurança que cobreixi qualsevol incidència personal i/o material generat 
per part del sol·licitant durant el període de filmació. 

   
2) Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió, 

productores de cinema i similars, enregistraments de concerts i similars en 
els espais de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Museu Romànic Can 
Papiol i la Torre Blava – Espai Guinovart 
 Laborables i 

Diürns 
Festius i 
Nocturns 

 Euros Euros 
Si l’ús és compatible amb la visita pública:                                             

- Per cada dia de lloguer 414,15 720,00 
- Serveis, per cada dia 83,25 83,25 

Si l’ús no és compatible amb la visita pública:                                               
- Per cada dia de lloguer 820,15 1.220,00 
- Serveis, per cada dia 83,25 83,25 

La quota fixada en els apartats anteriors cobreix els subministraments i la neteja 
ordinària. És obligatori que es contempli mínim 2 persones d’assistència durant 
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tot el rodatge. Si es produeixen despeses addicionals, se n’ha de satisfer 
l’import. 
El servei addicional de consergeria no està inclòs en aquests preus públics. 
En el cas d’equips complexos, és obligatori disposar d’una pòlissa 
d’assegurança que cobreixi qualsevol incidència personal i/o material generat 
per part del sol·licitant durant el període de filmació. 

 
3) Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de filmacions i 

d’altres: 
 Euros 
Per  una  hora,  dins  l’horari  de visita pública del monument                     25,90 
Per  una  hora,  fora  l’horari  de visita pública del monument                     43,15 
  

Notes: 
-  En aquests preus públics cal aplicar l’IVA. 
- No formen part d’aquests preus la utilització comercial o d’altre tipus de les 

fotografies o filmacions dels monuments que es regeix per la taxa específica. 
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ANNEX 6 
 

LLOGUER DE LA UNITAT MÒBIL DE CANAL BLAU INFORMACIÓ 
 

 Euros. 
A) Quota lloguer, per dia …………………………………. 714,55 
  
B) Quota lloguer, per hora diürna:  

Dies feiners ……………………………………………. 182,70 
Dies festius i caps de setmana ……………………… 207,00 

    Quota lloguer, per hora nocturna:  
Dies feiners ……………………………………………. 202,00 
Dies festius i caps de setmana ……………………… 233,50 

 
La quota a satisfer estarà composada per la suma de les quantitats dels apartats 

A, mes la corresponent, segons el tipus de dia i hora, de l’apartat B. 
 
El material addicional que no consti en la relació d’equipament de la unitat mòbil 

anirà a càrrec del contractant. 
 
El lloguer de la unitat mòbil s’efectua amb 2 tècnics/ques que supervisaran el 

muntatge.  
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ANNEX 7 
 
 
 

VENDA MATERIALS 
 

 Euros / Unitat 
Venda de CD-ROM que conté els teixells de la 
classificació de matèries utilitzat a les sales infantils de 
les biblioteques municipals ............................................... 

 
 

36,00 
  
Venda de l’Agenda Escolar Europea de medi ambient 1,00 
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ANNEX 8 

 
NEÀPOLIS 

 
 
Equipaments:   

Neàpolis ofereix els següents serveis i equipaments: 
- Utilització de l’Auditori. 
- Utilització del Plató. 
- Utilització espai Emprenedors. 
- Utilització de l’aparcament de l’edifici. 
- Utilització d’altres espais. 
- Allotjaments en el Centre de processat de dades. 
- Allotjaments en la Torre de telecomunicacions i la Sala tècnica exterior. 

 
 

Preus Públics 
 
S’estableixen els següents preus públics: 

  
1) AUDITORI 

 Euros 
 ½ dia 1 dia 

EMPRESES 531,00 955,00 
ESAL (entitat sense afany de lucre) 319,00 531,00 
AJUNTAMENT 186,00 319,00 

 

ALTRES SERVEIS Euros 
Personal tècnic (obligatori), per hora 26,50 
Gravació àudio (CD) 26,50 
Cabina traducció simultània 106,00 

  
2) PLATÓ: 

 Euros 
Dia de rodatge (10 h.) 637,00
Dia de preparació i desmuntatge (10 h) 531,00
Hora extra rodatge 63,65
Hora extra preparació  53,00
½ jornada 372,00
kw 0,63
Neteja plató 106,00

  
3) ALTRES ESPAIS: 

 Euros 
 ½ dia 1 dia 
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Avant Sala  auditori, ............ ........................... --- 106,00 
  
Mirador Neàpolis:  
- Empreses ................................................... 212,00 372,00 
- Esal (entitat sense afany de lucre) .......... 127,50 223,00 
- Ajuntament ................................................. 74,50 138,00 

 
Descomptes en funció dels dies contractats, per a empreses i Esal:  
 

Període Descompte 
2 dies 5% 
3 dies 10% 
4 dies 15% 
5 dies o més 20% 

 
Condicions d’utilització: 
- La capacitat de l’Auditori és de 200 persones. 
- El cost del personal tècnic que requereixi la utilització de l’Auditori es 

facturarà a part. 
- El servei de traducció i els receptors no estan inclosos en el preu i es 

contracta a part. 
- Als preus indicats se’ls ha d’afegir l’IVA corresponent. 

 
 
4) ESPAI D’EMPRENEDORS: 
 

       Euros / Mes 
A) Usuaris que ja ocupen l’espai en 2013 (coworkers 

actuals):  
- Primer any d’ocupació 103,50 
- Segon any d’ocupació 125,00 
- Tercer any d’ocupació 150,00 

  
B) Usuaris nous a partir de 2014 (coworkers nous):  

- Primer any d’ocupació 125,00 
- Segon any d’ocupació 150,00 
- Tercer any d’ocupació 175,00 

  
C) Usuaris amb ocupacions ocasionals:  

- Bonus de 25 hores/mes 30,00 
- Accés a tots els esdeveniments gratuïts organitzats a 

Neàpolis.  
- Accés a la xarxa interna  i plataforma online.  

  
La quota inclou els serveis següents:  

- Espai cowork (una taula i cadira per projecte).  
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- Sales de reunions i de formació.  
- Accés a Internet.  
- Serveis de recepció, correspondència i paqueteria.  
- Seguretat.  
- Directori d’empreses dinàmic.  
- Domiciliació comercial.  

  
D) Box Vermell:  

- 1 hora 20,00 
- Bonus 25 hores (usuaris) 250,00 
- Matí o tarda, 6 hores 60,00 
- Matí o tarda, 6 hores (usuaris)  30,00 
- Dia sencer, 12 hores 100,00 
- Dia sencer, 12 hores (usuaris) 50,00 

  
E) Domiciliació social, per mes: 40,00 

- Recepció i avís correu i missatgeria.  
- 3h mes sales reunions gratuïtes (prèvia reserva).  
- Accés a tots els esdeveniments gratuïts organitzats a 

Neàpolis.  
- Inclusió a la xarxa interna i plataforma online.  

  
A part d’aquests serveis s’establiran preus especials per a l’ús d’altres 
instal·lacions i serveis de Neàpolis. 
 
La utilització de l’espai i l’ús dels serveis es regularan en els convenis i, 
se s’escau, en el reglament intern que l’EPEL Neàpolis estableixi. 

 
 
5) APARCAMENT: 

 € / Mes 
Cotxe, 24 hores 61,53 
Moto 25,00 
Remolc 40,00 
  
Bonus: € / Bono 
- 150 Hores 45,00 
- 180 Hores 50,00 
- 220 Hores 55,00 
- 260 Hores 62,00 

 
 

6) ALLOTJAMENTS EN EL CENTRE DE PROCESSAT DE DADES: 

 € Alta € / Mes 

1 Armari rack 47 u 400,00 412,00 
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½ Armari rack 23 u 220,00 226,60 
Rack compartit, per cada u fins a 9  25,00 26,00 
Rack compartit, entre 9 i 16 u. Per cada una 14,00 15,00 
Rack compartit, a partir 16 u. Per cada una 10,00 11,00 
Gestió accessos al node (1) 50,00 5,00  
Accés acompanyat horari laborable (fins 8 hores)  412,00 
Accés acompanyat fora horari laborable (fins 8 
hores) 

 618,00 

Consum elèctric, per cada kw/hora (2)  0,36 
Alta de consum elèctric per armari o ½ armari  155,00 
   
(1) Aquest preu serà per persona autoritzada 

Es podran donar d’alta un màxim de 10 tècnics per empresa. 
En el cas de no llogar un armari rack sencer o mig, l’accés haurà de ser 
acompanyat. 

(2) En el consum elèctric s’imputa el cost de la dissipació del calor generat. 
Es col·locarà per armari rack o ½ armari rack llogat un comptador IP per control·lar 
els consums reals. 
El consum dels aparells en rack compartit es comptarà la suma de les potències 
indicades. 

Als preus indicats s’ha d’afegir l’IVA corresponent.  
 
El servei consta de: 

- Accés 7 x 24 
- Control de clima i temperatura 
- Control d’accessos 
- Càmera de videovigilància 
- Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador 
- Possibilitat de connexió amb fibra òptica 

 
 

7) ALLOTJAMENTS EN LA TORRE DE TELECOMUNICACIONS DE 
NEÀPOLIS I LA SEVA SALA TÈCNICA EXTERIOR: 

 Euros 

Antena en torre, per Mes 51,50 
Consum elèctric, a facturar en funció de la potència dels 
equips instal·lats, per kw/h 

 
0,18 

Als preus indicats s’ha d’afegir l’IVA corresponent.  
 
Quan es llogui un espai per allotjar una antena a la torre de 
comunicacions de Neàpolis caldrà llogar també, com a mínim, mig armari 
rack a la sala tècnica d’antenes. Aquest preu serà unitari per més d’una 
antena. Aquest preu serà de 206 €/mes per 21 U i de 412 per un armari 
de 42 U. Si es té més d’una antena, aquest preu només es cobrarà un 
cop 
Si el client té llogat mig o un armari rack a la CPD de Neàpolis i no vol 
allotjar els seus equips a la sala tècnica exterior, no caldrà que llogui 
l'esmentat espai. En aquest cas haurà de pagar el lloguer de l’espai a la 
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torre i el que li pertoqui a la CPD 
 
El servei consta de: 

- Accés 7 x 24 
- Control de clima i temperatura 
- Control d’accessos 
- Càmera de videovigilància 
- Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador 
- Possibilitat de connexió amb fibra òptica 

 
 
8) VIVER D’EMPRESES: 

 Euros 
Despatxos destinats a coworkers que necessitem créixer i 
disposar d’un espai individual durant tres anys inicials  
revisables anualment (Euros per m2 / mes): 8,00 
 
Al preu s’ha d’afegir la part proporcional de les despeses comuns de 
l’edifici (Vigilància, consergeria, neteja, etc, i el cost dels consums 
elèctrics de cada espai) 

 
 
9) CESSIÓ BOXS EMPRESARIALS: 

 Euros 
Espais cedits a empreses de component tecnològic i 
creatiu,  que no provenen del cowork amb contractes 
mínim bianuals (Euros per m2 / mes): 8,00 
 
Al preu s’ha d’afegir la part proporcional de les despeses comuns de 
l’edifici (Vigilància, consergeria, neteja, etc, i el cost dels consums 
elèctrics de cada espai) 
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ANNEX 9 

 
LLOGUER I CESSIÓ DE L’EQUIP DE SO I/O LLUM  

DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT 
 

Tipologies d’usuaris: 
 

S’estableixen dues categories d’usuaris: 
 
A.-  Regidories municipals. 
B.-  Entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre registrades al 

Registre d’Entitats de l’ Ajuntament, així com d’altres administracions 
públiques. 

 
 

Característiques: 
 

L’equip de so i llum inclou els següents elements: 
- 2 Altaveus autoamplificats Gemini-GX-450. 
- 1 Taula de control so WM 212 (2M+2ES). 
- 2 Peus Altaveu + Bossa Transport. 
- 2 Set Micro Samson (Peu+Micro+Cable+Pinça). 
- 1 Micro de mà DM-2500. 
- 1 Micro Inalàmbric JTS-850D. 
- 2 Cables 10 Mts Àudio. 
- 1 Equip de Llums de 2 Torres de 4 focus de 300W + Controlador LA-401. 

 
 
Condicions per a la cessió: 
 
-  En cap cas, l’equip no es cedirà ni es llogarà a particulars ni a entitats privades 

amb o sense afany de lucre. 
-  Tindran prioritat per davant d’altres demandes aquelles que provinguin del teixit 

associatiu juvenil, excepció feta de les necessitats en programacions pròpies 
de la regidoria de Joventut. 

-  El lloguer i cessió de l’equip de so podrà ser diferenciat o conjunt amb l’equip 
de llum però l’import de la taxa per acte serà la mateixa en qualsevol cas. 

-  L’entitat haurà de sol·licitar el lloguer i cessió com a mínim amb 15 dies 
d’antelació respecte la data prevista de l’acte. 

-  L’entitat organitzadora haurà de fer-se càrrec de la recollida, muntatge, 
manipulació, desmuntatge i retorn de l’equip cedit a l’Oficina d’Emancipació 
Juvenil en el seu horari habitual. 

-  La cessió es fa per ús i dia, i s’haurà de retornar en el termini de com a màxim 
3 dies. En cas que l’activitat es desenvolupi en cap de setmana, haurà de 
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recollir-se el dijous tarda o divendres matí i retornar-lo dilluns en horari de matí 
o tarda. 

-  En cas que l’entitat excedeixi aquest termini establert per al retorn de l’equip, 
haurà d’abonar en penalització 50,00 € extraordinaris. Si el termini s’excedeix 
en més d’una setmana es podran demanar responsabilitats a l’entitat i/o fins el 
pagament íntegre del cost de l’equip cedit. 

-  En cas de produir-se qualsevol desperfecte en l’equip de so i/o de llums, el cost 
de la reposició anirà íntegrament a càrrec de l’entitat, regidoria o altra 
administració pública diferent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
organitzadora de l’acte. 

-  L’entitat organitzadora haurà de vetllar per a que, en el cas de cessió de l’equip 
de llum, esperar 10 minuts amb els focus apagats abans de moure cap peça 
d’aquest fi i efecte que es produeixi el refredament de les llums. En cas que, en 
el moment del retorn algun dels focus estigui fus l’entitat organitzadora, el cost 
per a la seva reposició anirà íntegrament a càrrec de l’entitat organitzadora de 
l’acte. 

-  En el cas d’actes de caire benèfic i/o d’especial interès social o públic, 
l’Ajuntament podria establir altres barems. 

-  És imprescindible aportar còpia de l’assegurança de responsabilitat civil per 
part de l’entitat organitzadora que cobreixi, entre d’altres, un import mínim de 
l’equip de so i/o llum valorat en 3.500,00 €.  

 
 

Preus públics: 
 
La taxa d’aquest equip s’estableix en funció de la categoria d’usuari, i és per ús i 

dia. El preu no inclou el transport ni l’assegurança. 
 

 Per 3 dies  
Usuari A Gratuït 
Usuari B 51,00 € 
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ANNEX 10 

 
 

SERVEIS  IMET 
 
1.- FORMACIÓ AERONAÙTICA 
 
La formació bàsica aeronàutica per a l’obtenció d’una llicència A1, A2, B1.1 i B1.2 que 
s’imparteix a l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (d’ara en 
endavant EFAV) està legislada per les Parts 66 i 147 del Reglament (CE) Nº 2042/2003 
de la Comissió de 20 de novembre de 2003 sobre el manteniment de l’aeronavegabilitat 
de les aeronaus, productes aeronàutics, equips i l’aprovació de les organitzacions i 
personal que participa en les diferents tasques. 
 
Aquesta formació, repartida en mòduls, contempla mòduls teòrics, mòduls pràctics i 
mòduls de pràctiques reals en empresa. Cada mòdul té un nombre d’hores –teòriques, 
pràctiques i en empresa- determinat per l’EFAV d’acord amb la normativa de la Part 66.  
 
La formació queda de la manera següent: 
 

Tipus d’hores A1 A2 B1.1 B1.2 
Hores teòriques 240 205 1.200 1.002 
Hores pràctiques 390 305 750 600 
Hores en empresa 170 140 450 398 

TOTAL 800 650 2.400 2.000 
 
L’EFAV també té aprovada, per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, la 
conversió entre cursos de subcategories diferents, la realització d’exàmens d’accés 
lliure i d’exàmens d’aixecament de diferències. 
 
La Part 66 del Reglament 2042/2003, estableix que tot/a alumne/a pot anar fent la 
formació de manera modular –seguint l’ordre que ell/a mateix/a estableixi- en el període 
màxim de cinc anys. 
 
Els estudis de Tècnic de Manteniment d’Aeronaus estan subvencionats en part per la 
Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. Els preus públics que aquí 
s’expressen cobreixen el 40% del cost de la formació. 
 

1) Ingrés a l’escola 583,63 € 
Aquest preu públic cobreix els deu anys en què l’alumne/a té dret, 
per llei, a acabar la formació d’una subcategoria, o fins i tot 
enllaçar amb d’altres subcategories. El pagament de l’ingrés a 
l’escola es fa abans de començar el curs, en el moment en què es 
comunica a l’alumne/a que ha estat seleccionat/da per ocupar una 
de les 40 places de primer. Si l’alumne/a, per la seva pròpia 
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voluntat, causa baixa abans del dia de presentació del curs, se li 
retornarà l’import de l’ingrés a l’escola. Si causa baixa en el dia de 
la presentació, o en dies posteriors, no se li retornarà la quota 
d’ingrés. 

  
2) Hora de formació teòrica i pràctica, per hora 4,47 € 

El preu del mòdul sorgeix de multiplicar 4,47 € pel nombre d’hores 
del mòdul. Aquest pagament dóna dret a dos exàmens i a 
l’avaluació pràctica del mòdul. Cada vegada que l’alumne/a s’hagi 
de tornar a matricular per repetir el mòdul, tindrà una penalització 
del 10% respecte al preu hora de l’ultima matriculació. A l’igual 
que en l’apartat número 1, si el mòdul ja ha començat no es 
retornarà cap quantitat pagada. 

 

  
3) Pràctiques reals en empresa, per hora 0,61 € 

Perquè un/a alumne/a pugui anar a fer pràctiques reals en una 
empresa, haurà d’haver aprovat tots els mòduls teòrics i pràctics i 
pagar un preu públic de 0,61 € per hora de pràctica. Si les 
pràctiques han començat no es retornarà cap quantitat que hagi 
pagat l’alumne/a 

 

  
4) Exàmens d’accés lliure dels mòduls de les subcategories A1; A2; 

B1.1; B1.2 
 

Nº Mòduls A1 A2 B1.1 B1.2 
1 Matemàtiques  23,35 €  23,35 €   45,68 € 45,68 € 
2 Física  45,68 €  45,68 €  77,14 € 77,14 € 
3 Fonaments d’electricitat  30,45 €  30,45 €  77,14 € 77,14 € 
4 Fonaments d’electrònica ------- ------- 30,45 € 30,45 € 
5 Tècniques digitals  23,35 €  23,35 €  60,90 € 30,45 € 
6 Materials, equips i eines  77,14 € 77,14 €  111,65 €  111,65 € 
7 Pràctiques de manteniment  131,95 €  131,95 €  148,19 €  148,19 € 
8 Aerodinàmica bàsica 30,45 € 30,45 € 30,45 € 30,45 € 
9 Factors humans  43,65 €  43,65 €  43,65 €  43,65 € 
10 Legislació aeronàutica  58,87 €  58,87 €  73,08 €  73,08 € 
11A Sistemes d’avions de turbina  154,28 € -------  200,97 € ------- 
11B Sistemes d’avions de pistó -------  107,59 € -------  155,30 € 
15 Motors de turbina de gas  92,37 € -------  140,07 € ------- 
16 Motors de pistó ------- 77,14 € -------  107,59 € 
17 Hèlixs 30,45 € 30,45 €  45,68 €  45,68 € 
      
 
5) Mòduls d’aixecament de diferències  
Nº Mòduls B1.1 B1.2 
2 Física (capítol 2.4) 23,35 € 23,35 € 
3 Fonaments d’electricitat (capítol 3.18) 23,35 € 23,35 € 
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4 Fonaments d’electrònica (capítols 4.2 i 4.3a) 23,35 € 23,35 € 
5 Tècniques digitals ( Mòdul complert)  60,90 € 23,35 € 
9 Factors humans (Mòdul complert)  43,65 €  43,65 € 

10 Legislació aeronàutica (capítols 10.1; 10.2; 10.3; 
10.5a 10.6 Part M) 

 
43,65 € 

 
 43,65 € 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.7a; 
11.7b ATA 25 i 11.17 ATA 38) 

 
33,50 € 

------- 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.18 ATA 
45) 

 
23,35 € 

------- 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.2 i 11.3) 33,50 € ------- 

11B Sistemes d’avions de pistó (capítols 11.7a; 11.7b 
ATA 25; 11.17 ATA 38) ------- 33,50 € 

15 Motores de turbina de gas (capítol 15.17) 43,65 € ------- 
17 Hèlixs (Mòdul complert) 45,68 € 45,68 € 

 
6) Expedició de certificats de reconeixement 23,35 € 

 
7) Cursos preparatoris per a exàmens per lliure o per a exàmens per 

diferències, per hora 
 

29,44 € 
 
 

Bonificacions als preus públics: 
 
1. Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 

establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una 
bonificació segons els percentatges següents: 

 
Categoria (1) A B C D E 

Percentatge Bonificació 17% 11% 8% 5% 0% 
(1) Categoria segons Llindars de renda regulats a l’article 24.2 de l’Ordenança Fiscal 

General. 
 
La bonificació prevista en aquest número és incompatible amb les previstes en 
els número 2 i 3 següents. Cas de complir les condicions per gaudir de més 
d’una de les tres bonificacions el beneficiari haurà de triar només una.  

 
2. Els/Les treballadors/es de companyies aèries que tinguin subscrit un acord 

marc de pràctiques formatives amb l’EFAV tindran un 10% de bonificació en 
els punts 4, 5 i 7 d’aquests preus públics. 

 
3. Els/Les treballadors/es afiliats/des al sindicat de Tècnics de Manteniment 

d’Aeronaus (ASETMA) tindran una bonificació del 10% respecte als punts 4, 5 
i 7 d’aquests preus públics. 
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4. Si un alumne aprova un mòdul amb el 100 per cent de les respostes correctes, 
el valor econòmic d’aquest mòdul se li restarà en una propera matriculació en 
un altre mòdul. 

 
5. Els/Les tres alumnes que obtinguin el millor expedient acadèmic de la seva 

promoció gaudiran d’una bonificació del 50% per fer un curs de conversió 
entre subcategories. 

 
 

2.- UTILITZACIÓ D’ESPAIS, EQUIPAMENTS I/O MATERIALS 
 
Categories d’usuaris 
 
S’estableixen tres categories d’usuaris: 

a) Ajuntament 
b) Entitats sens ànim de lucre 
c) Entitats amb ànim de lucre 

 
Preus 
 

 USUARIS 

ESPAIS / EQUIPAMENTS (A) 
Euros/hora 

(B) 
Euros/hora 

(C) 
Euros/hora 

SALA D’ACTES AMB MEGAFONIA (*) 38,50 49,83 99,64 
SALA D’ACTES SENSE MEGAFONIA (*) 8,82 20,75 41,54 
SALA DE REUNIONS (BIBLIOTECA) 8,69 12,46 20,75 
AULA TEÒRICA (capacitat per a 30 persones) (**) 7,26 14,87 29,60 
AULA TEÒRICA (capacitat per a 16 persones) (**) 4,54 8,28 16,61 
AULA INFORMÀTICA (20 ordinadors) (**) 18,13 22,64 31,70 
AULA 16 (especial material geriatria) (**) 18,13 22,64 31,70 
AULA DE PSICOMOTRICITAT (**) 7,26 14,87 29,60 
AULES TALLERS 18,13 22,64 31,70 
CONSERGERIA (Fora de l’horari de 7 a 22 h.) 36,22 36,22 36,22 
CONSERGERIA (Servei en dies festius) 46,81 46,81 46,81 

    

MATERIALS (1) 
(A) 

Euros/Sessió 
(B) 

Euros/Sessió 
(C) 

Euros/Sessió 
ORDINADOR PORTÀTIL 16,61 24,91 41,54 
PROJECTOR MULTIMÈDIA 16,61 24,91 41,54 
PANTALLA DE PEU 4,54 5,29 6,04 

PREUS SENSE IVA 
(*) No inclou les possibles hores extres de consergeria, ni el projector ni l'ordinador 
(**) No inclou el professorat 
(1) Els materials són d’utilització exclusiva a les dependències de l'IMET 
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ANNEX 11 
 

PÀRQUINGS 
 

1.- PÀRQUINGS GESTIONATS PER LA SOCIETAT VNG APARCAMENTS 
 

 Pàrquing Plaça Casernes: 
 

Rotació per minut  0,0390 € 
Cotxe 24h per mes 61,00 € 
Moto 24h per mes 35,70 € 
Cotxe 20-10 per mes 46,10 € 
Bonus 180h per mes 63,00 € 
Bonus 220h per mes 70,00 € 
Bonus 260h per mes 78,00 € 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 

  

 Pàrquing Plaça Peixateria: 
 

Rotació per minut  0,0390 € 
Cotxe 24h per mes 61,00 € 
Moto 24h per mes 35,70 € 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 

 

 Pàrquing Plaça Charlie Rivel: 
 

Rotació per minut  0,0390 € 
Cotxe 24h per mes 61,00 € 
Moto 24h per mes 35,70 € 
Cotxe 20-10 per mes 46,10 € 
Bonus 180h per mes 63,00 € 
Bonus 220h per mes 70,00 € 
Bonus 260h per mes 78,00 € 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 

 
 

2.-  PÀRQUING GESTIONAT PER LA SOCIETAT SABA 
 

Pàrquing Plaça Soler Carbonell: 
La tarifa de rotació per minut té un preu base de 0,042584 € per a l’any 2013 i 
anualment s’obtindrà un nou preu base afegint la variació de l’índex de Preus al 
Consum a Espanya de novembre a novembre de l’any anterior. 
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ANNEX  A  LES  ORDENANCES  FISCALS 
 

CLASSIFICACIÓ  DE  CATEGORIES  DE  CARRERS 
 

CODI   NOM URB DE FINS CAT 

7045 CL ABAT ESCARRE    2 
10 PL ACACIES    3 
15 CL ACER MASIA BARRERES   2 
30 PL ADARRO    2 

7055 PZ AGERMANAMENT    2 
19 C. AGRICULTURA    2 
50 CL AIGUA  1/2 39/52 1 
50 CL AIGUA  41/54 FINAL 2 

5340 CL AIGUA NOVA LA COLLADA   3 
8075 CL AIGUA VELLA LA COLLADA   3 

5 CL AIGUAMOLLS EL PRAT   2 
22 C. AIXADA    3 

5130 CL ALBERT EINSTEIN LA COLLADA   3 
4010 CL ALBERT FERRER I SOLER    2 
870 C. ALBERT SALVANY I BERTRAN    2 

1700 C. ALBERT VIRELLA I BLODA    2 
100 CL ALEXANDRE DE CABANYES    2 
620 CL ALMIRALL COLOM    1 
310 CL ALMOGAVARS    2 

6360 CL ALOSA ARAGAI   2 
6361 PJ ALOSA ARAGAI   2 
6305 CL ALZINES ARAGAI   2 

90 CL AMETLLER    4 
140 CL ANCORA    2 
145 CL ANDREU PLANAS    2 

8060 CL ANETO LA COLLADA   3 
7065 CL ANOIA    2 

74 C. ANTONI MARIA ALCOVER    2 
148 CL ANTONI URGELLES MASIA NOVA   2 

5430 CL ANTONIO MACHADO LA COLLADA   3 
14 C. ANTONIO RUBIO    2 

3563 PZ ANXANETA    2 
8050 AV ARAGAI. L'    2 
160 CL ARAGO    3 
170 CL ARENGADERS    4 
180 CL ARGENTERIA    4 
175 CL ARIDS MASIA BARRERES   2 
75 PL ARMAND CARDONA TORRANDELL    2 

8003 RB ARNAU DE VILANOVA  1\2 89\104 2 
8003 RB ARNAU DE VILANOVA COLLADA 91\106 FINAL 3 
190 CL ARQUEBISBE ARMANYA    4 
200 CL ARQUITECTE GAUDI    2 
210 CL ARTESANS    2 

1580 CL ARXIPREST LLORENÇ GARRIGA    2 
220 PL ASSUMPCIO    4 
225 CL ATZAVARES    2 

3280 CL AUSIAS MARCH    2 
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230 CL BADAJOZ    3 
7075 CL BAGES    2 
240 CL BAILEN    2 
245 CL BALADRES    2 
250 CL BALEARS    2 

2370 CL BANDERER    2 
2371 RC BANDERER    2 
280 CL BARCELONA    4 

3520 CR CRA. DE BARCELONA    2 
3838 CR CRA. DE BARCELONA    2 
275 CL BARDISSES    2 
270 CL BARQUES    2 
285 PZ BEATRIU DE CLARAMUNT    2 

1450 CL BERNAT DE VILAMARI    2 
8061 CL BESIBERRI LA COLLADA   3 
300 CL BILBAO    2 

3515 GR BLOCS OLIA    2 
3538 GR BLOCS SANT JOAN    2 
315 CL BOBILA FIGUERAS    2 

3519 UR BOBILA FIGUERAS    2 
317 CL BOIX    2 
69 PL BOLERANYS    2 

320 CL BOMBA    2 
330 CL BONAIRE    4 
340 CL BOTERS    2 
350 CL BRUC    2 

3852 CRA BV-2112 RIBES (III,5)    2 
3857 CRA BV-2115 L'ARBOS (IV,5)    2 
920 CL CA L'ESCODA    2 

6300 CL CADERNERA ARAGAI   2 
8062 CL CADI LA COLLADA   3 
9117 CAMI CAL BARO    2 
3820 PZ CAL GANETA    2 
8002 CL CALAFELL    2 
6310 CL CALANDRIA ARAGAI   2 
925 CL CALÇ MASIA BARRERES   2 

3517 CN CAMI DE SANT CRISTOFOL    2 
3544 CN CAMI DE SANT GREGORI    2 
3539 CN CAMI DE SANT JOAN    2 
3516 CN CAMI DE SITGES    2 
3835 CN CAMI DE SITGES    2 
3518 CN CAMI DE SOLICRUP    2 
3555 CN CAMI DEL PIULAR    2 
7024 CN CAMI DELS CAPELLANS    2 
3527 CN CAMI DELS COLLS    2 
3554 CN CAMI DELS ESCALONS    2 
3564 CN CAMI DELS MOLINS    2 
3559 CN CAMI MAS DE L'ARTIS    2 
7012 CN CAMI MASIA APOTECARI    2 
3557 CN CAMI MASIA XICARRO    2 
7000 CN CAMI MOLINS    2 
3830 CN CAMI SANT CRISTOFOL    2 
5100 CN CAMI VELL DE CUBELLES LA COLLADA   4 
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3850 CN CAMI VELL DE RIBES    2 
3506 CN CAMI VELL SITGES    2 
390 CL CAMPANAR    4 
400 CL CANARIES    2 
410 CL CANIGO    2 
430 CL CANYELLES    2 
440 PZ CAP DE CREU    2 
450 CL CAPUTXINS    1 

6320 CL CARDENAL ARAGAI   2 
470 CL CARLETS    2 

1980 PG. CARME    1 
8009 PJ CARRERADA    2 
3526 MS CASA DEL MAR    2 
740 CL CASERNES    2 
745 PZ CASERNES    2 

6610 CL CASTANYERS SANTA MARIA   2 
530 CL CASTELL    4 
540 RB CASTELL    2 
520 CL CASTELLET    2 
550 PZ CATALUNYA    2 
560 CL CERAMICA MASIA BARRERES   2 

3150 PL CHARLIE RIVEL    2 
595 CL CIMENT MASIA BARRERES   2 
590 PDA. CINTO    4 

1790 CL CODONYAT    2 
600 CL COL·LEGI  36 40 i 45 1 
600 CL COL·LEGI  1/41 35/44 2 

6330 CL COLIBRI ARAGAI   2 
55 AV COLL D'EN FERRAN    2 

8063 AV. COLLADA    3 
3252 CAMI COLLS (II,3)    1 
3527 CAMI COLLS (II,5)    2 
3521 UR COLONIA SANT RAFAEL    2 
621 PZ COLS    1 
630 CL COMERC  1/2 13/6 1 
630 CL COMERC  15/8 25/14 2 
125 PL CONCORDIA    2 

1230 PZ CONSOLAT DE MAR    2 
2830 CL CONXITA SOLER    2 
5040 CL CORDOBA LA COLLADA   3 
7009 UR CORRAL D'EN MILA    2 
7023 UR CORRAL D'EN MIRO    2 
7021 UR CORRAL D'EN ROC    2 
3549 UR CORRAL D'EN TORT    2 
7040 CAM CORRAL DE CARRO    2 
7012 CAMI CORRAL DE L'APOTECARI    2 
680 CL CORRALETS    2 
690 CL CORREU    2 
710 PZ COTXES    1 
480 CR CRA. ARBOC (IV,3)    2 
484 CR CRA. CANYELLES    2 
486 CR CRA. CUBELLES (C 246)    2 
488 CR CRA. CUBELLES    2 
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3856 CR CRA. DE L'ARBOÇ    2 
490 CR CRA. RIBES    2 
500 CR CRA. SITGES    2 

3540 CR CRA. VELLA DE CUBELLES    2 
3536 CR CRA. VILAFRANCA    2 
7085 CL CRESPELLINS    3 
730 CL CREU    3 

9118 CAM CREU    2 
4 CL CREU DE XIRIVIA    2 

5220 CL CREU DEL GARI LA COLLADA   3 
720 CL CRISTOFOL RAVENTOS    2 
750 CL CUBA    2 
760 AV CUBELLES    2 

8089 PL CUBILOT    2 
8004 CL CUNIT    2 
5530 CL DIAMANT SUMELLA   2 
4256 . DIC DE PONENT    2 
810 PZ DIPUTACIO    2 

5120 CL DIVINA PASTORA LA COLLADA   3 
820 CL DOCTOR FLEMING    2 
825 PJ DOCTOR THEBUSSEM    2 

3562 CL DOCTOR ZAMENHOF  1 53 2 
3562 CL DOCTOR ZAMENHOF  55 FINAL 3 
3562 CL DOCTOR ZAMENHOF  2 FINAL 2 
5171 CL DOMENECH I MONTANER LA COLLADA   3 
6020 CL DUNES EL PRAT   2 
880 CL ECONOMIA    2 
890 PZ EDUARD MARISTANY    2 
895 PZ EDUARD TODA    2 
892 AV EDUARD TOLDRA    2 

1270 CL EIVISSA    3 
1180 CL EL GRECO    2 
910 PZ ENRIC CRISTOFOL RICART    2 

3130 PL ERA    2 
7024 CAMI ESBARJOS    2 
3554 CAMI ESCALONS    2 
930 CL ESCOLAPIS    2 

1740 CL ESCORXADOR    2 
8055  ESCULLERA DE PONENT    2 
2700 CL ESCULLS EL PRAT   2 
1280 CL ESGLESIA    4 

88 C. ESPARRALL    2 
8064 CL ESPIGOL LA COLLADA   3 
960 CL ESTANY    2 
970 CL ESTUDIS    2 
980 CL EUGENI D'ORS    2 

4080 RD EUROPA    2 
4020 CL EUSEBI MILLAN    2 
990 RB EXPOSICIO    2 

3100 PZ FABRICA NOVA    2 
1000 CL FANALER    4 

20 PJ FAR DE SANT CRISTOFOL    2 
85 PTGE. FARIGOLA    2 
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1010 CL FASSINA    2 
1030 CL FERRER I VIDAL    2 
7095 PZ FILATURA    2 
3512 MS FINCA ESCARDO    2 
4030 CL FITA    2 

72 PG. FITA    2 
6010 CL FITORA EL PRAT   2 
6800 CAMI FONDO DE SOMELLA    2 
3548 UR FONS SUMELLA    2 
1050 PZ FONT I GUMA    4 
1060 CL FONT VILASECA    2 
1240 CL FORN DE VIDRE    2 
1070 CL FOSSAR VELL    2 
5270 CL FRAIG LA COLLADA   3 
5162 URB. FRAIG    3 
1090 CL FRANCESC DE SALES VIDAL    2 
1330 CL FRANCESC IVERN    2 
1080 AV FRANCESC MACIA  1/2 95/92 1 
1080 AV FRANCESC MACIA  97/94 FINAL 2 
1100 CL FRANCESC MORAGAS    2 
1105 CL FRANCESC PUIG I FIGUERES    2 
1005 PZ FRANCISCANS    2 
1020 CL FREDERIC MISTRAL    2 
1120 CL FRUITA    1 
1130 CL FUENSANTA    3 
1135 CL FUSTA MASIA BARRERES   2 
3502 PL GALLINA BLANCA    2 
5360 CL GARCIA LORCA LA COLLADA   3 
5361 PJ GARCIA LORCA LA COLLADA   3 
1140 AV GARRAF    2 
1145 PJ GARRAF    2 
8001 CL GARROFERS    2 
1150 CL GAS    2 
1015 CL GASPAR D'AVINYO    2 
6070 CL GAVINES EL PRAT   2 

11 C. GERMANES ROSELL    2 
8066 CL GINESTA LA COLLADA   3 
1160 CL GIRONA    3 
3514 GR GRUP MARQUES    2 
2670 GR GRUP SANTA CREU    2 
3840 GR GRUP SANTA CREU    2 
1155 . GRANGES BRUGUET    2 

16 CL GUILLEM ROVIROSA    2 
1165 CL GUIX MASIA BARRERES   2 
1190 PZ GUMA I FERRAN    1 
1220 CL HERNANI    2 
3532 MS HORTA MARTI    2 
9181 . HORTA BALCELLS    2 
9161 . HORTA PAPIOL    2 
9180 . HORTES FAMILIARS    2 
1260 CL HORTS    2 
1250 CL HOSPITAL    2 
3710 RD IBERICA  1 FINAL 2 
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3710 RD IBERICA  2 200 2 
3710 RD IBERICA  202 230 3 
3710 RD IBERICA  232 FINAL 2 
640 CL INMACULADA CONCEPCIO    2 

1310 PZ INMACULADA CONCEPCIO    2 
1315 CL INDUSTRIA    2 
2420 PG INDUSTRIAL ST. JORDI    2 
1320 CL ISAAC PERAL    2 
1350 CL JARDI    2 
260 AV JAUME BALMES    2 

2220 RB JOAN BAPTISTA PIRELLI    2 
1410 CL JOAN D'AUSTRIA    2 
1415 CL JOAN FUSTER    2 
1820 CL JOAN LLAVERIAS    2 
1425 PZ JOAN MAGRIÑA MASIA NOVA   2 
1420 CL JOAN MARAGALL    2 
1430 CL JOAN RICART    2 
4040 CL JOAQUIM BLUME    2 
4045 PJ JOAQUIM BLUME    2 
1360 CL JOAQUIM MIR    4 
5190 CL JOHN LENNON LA COLLADA   3 
1040 AV JONCAR EL PRAT   2 

73 C. JORDI PUIG-LA CALLE    2 
5140 CL JOSE DE ESPRONCEDA LA COLLADA   3 
150 CL JOSEP ANSELM CLAVE    2 

1690 CL JOSEP ANTONI MARQUES    2 
3030 RB JOSEP ANTONI VIDAL    2 
380 CL JOSEP CALVA    2 

1370 CL JOSEP COROLEU  75/70 111/98 1 
1370 CL JOSEP COROLEU  1/2 73/68 2 
1370 CL JOSEP COROLEU  113/98 FINAL 2 
1390 CL JOSEP FRANCESC RAFOLS MASIA NOVA   2 
1110 CL JOSEP FREIXES    4 
1375 CL JOSEP JULIACHS    2 
1540 CL JOSEP LLANZA    2 
1378 CL JOSEP MARIA BULTO    2 
1730 CL JOSEP MASCARO    4 
1380 CL JOSEP PERS I RICART    2 
3020 RB JOSEP TOMAS VENTOSA    2 
1385 CL JOSEP VERDU MASIA NOVA   2 
1400 CL JUAN DE LA COSA    2 
1440 CL JUAN SEBASTIAN ELCANO    2 
6625 PS JUI DEL MORO SANTA MARIA   2 
3543 UR LA COLLADA SIS CAMINS    3 
1170 CL LA GORNAL    2 
1470 CL LEPANT    2 
1200 CL L'HAVANA    2 
1300 PJ L'INDIA    2 
6040 CL LLAGUT EL PRAT   2 
1550 PZ LLARGA    4 
1530 PZ LLEDONERS    4 
1480 CL LLEIDA    2 
1460 CL LLEO    3 
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9102 CL LLETRA A SANTA LLUCIA   2 
9103 CL LLETRA B SANTA LLUCIA   2 
9104 CL LLETRA D SANTA LLUCIA   2 
9106 CL LLETRA F SANTA LLUCIA   2 
9107 CL LLETRA I SANTA LLUCIA   2 
9109 CL LLETRA K SANTA LLUCIA   2 
9111 CL LLETRA M SANTA LLUCIA   2 
1560 CL LLIBERTAT  1/2 11/14 1 
1560 CL LLIBERTAT  13/16 FINAL 2 
1570 CL LLIMONET    2 
6770 CL LLORERS SANTA MARIA   2 
130 RB LLUIS COMPANYS    2 

1500 CL LLUIS DE REQUESENS    2 
860 C. LLUIS MARIA XIRINACS    2 

1520 CL LLUNA    4 
5180 CL LURDES LA COLLADA   3 
5181 PJ LURDES LA COLLADA   3 

7 C. M. MERCE MARÇAL    2 
80 CL MAGATZENS NOUS    2 

1600 CL MAGDALENA MIRO    2 
6750 CL MAGNOLIES SANTA MARIA   2 
1760 CL MAJOR  1/2 67/60 4 
1760 CL MAJOR  69/62 FINAL 2 
1610 CL MALLORCA    3 
2230 CL MANUEL DE CABANYES    2 
1620 CL MANUEL MARQUES    2 
1630 CL MANUEL TOMAS    1 
1780 RD MAR MEDITERRANEA    2 
8000 CL MARCEL.LI GENE    2 
1650 CL MARCEL.LINA JACAS    2 
1590 CL MARE ISABEL VENTOSA    2 
7006 CL MARGALLO LA COLLADA   3 
1660 PZ MARINA    2 
1680 PG MARITIM    1 
1700 CL MARQUES DEL DUERO    2 
1710 CL MARQUESAT DE MARIANO    2 
2210 CL MARTI TORRENTS    2 
107 C. MAS BORRAS    2 

3547 MS MAS CREIXELL    2 
4000 MS MAS D'EN PUIG    2 
3559 CAMI MAS DE L'ARTIS    2 
3503 MS MAS ESCARRE BAIX    2 
3501 MS MAS ESCARRE DALT    2 
3505 MS MAS ESCARRE SAUMEL    2 
3507 CM MAS GROS    2 
5730 MS MAS JOLIU SUMELLA   2 
5320 CL MAS PALAU LA COLLADA   3 
5210 URB. MAS PALAU    2 
7030 MS MAS RICART    2 
7025 CAM MAS ROIG    2 
7018 UR MAS ROQUER    2 
3560 UR MAS TAPET    2 
7020 UR MAS TORRAT    2 
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9310 . MASIA ALONSO    2 
7016 MS MASIA BARRERAS    2 
3530 MS MASIA BENACH    2 
3533 CL MASIA CABANYES    2 
9001 . MASIA CABANYES    2 
7017 MS MASIA CARRO    2 
3523 MS MASIA CASTELLS    2 
8005 CAMI MASIA D'EN FREDERIC    2 
8007 CL MASIA DIMAS    2 
3534 MS MASIA EL PI GROS    2 

35 CL MASIA EN NOTARI    2 
7001 MS MASIA EN SERO    2 
8005 CL MASIA FREDERIC    2 
3552 MS MASIA LA PLANA    2 
9162 CL MASIA NOVA    2 
9315 PJ MASIA NOVA    2 
3537 MS MASIA PADRUELL    2 
7027 CM MASIA PARELLADA    2 
7013 . MASIA SANTA MAGDALENA    2 
3535 MS MASIA SARDET    2 
4060 CL MASIA TORRENTS    2 
3557 CAMI MASIA XICARRO    2 
1750 CL MATANZAS    2 

68 PL MEDITERRANIA    2 
6790 CL MELIES SANTA MARIA   2 
1810 CL MENENDEZ Y PELAYO    2 
1830 CL MENORCA    3 
1840 CL MERCADERS    1 
1850 CL MERCE    2 
5550 CL MERCURI SUMELLA   2 
5020 CL MERIDA LA COLLADA   3 
1860 CL MERIDIONAL    2 
8010 CL MERIGNAC    2 
1785 CL METAL·LÚRGIA    2 
1770 CL MIG    4 
580 CL MIGUEL DE CERVANTES    2 

6640 CL MIMOSES SANTA MARIA   2 
40 CL MIQUEL GUANSE    2 

1880 PZ MIRO DE MONTGROS    1 
2860 PZ MIRO I SOLER    2 
8067 CL MOIXERO LA COLLADA   3 
3255 PL MOIXIGANGA    2 
8020 PS MOLI DE MAR    2 
8008 CL MOLI DE VENT    2 
3564 CAMI MOLINS    2 
8081 CL MONT PERDUT LA COLLADA   3 
8078 CL MONTANYANS LA COLLADA   3 
3525 CN MONTANYETA    2 
8068 CL MONTARDO LA COLLADA   3 
3510 UR MONTGRAN    2 
8082 CL MONTGROS LA COLLADA   3 
1881 CL MONTMELL    2 
5260 CL MONTSANT LA COLLADA   3 
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1910 CL MONTSENY    2 
1890 CL MONTSERRAT  1/2 5/4 2 
1890 CL MONTSERRAT  7/6 FINAL 4 
5560 CL MONTSERRAT SUMELLA   2 
6035 CL MORERES SANTA MARIA   2 
1930 CL MOSSEN CINTO VERDAGUER    2 
1940 CL MOSSEN COTS    2 
1950 CL MOSSEN NARCIS FONT    4 
1960 CL MURALLA    4 
6050 CL NANSA EL PRAT   2 
1920 CL NARCIS MONTURIOL    2 
1210 CL NAVEGANTS    2 
1990 PZ NEUS    2 
2000 CL NOU    4 
9112 . NUMERO 1001    2 
6303 PZ OCELLS ARAGAI   2 
2020 CL OLERDOLA    2 
2030 CL OLESA DE BONESVALLS    2 
2040 CL OLIVELLA    2 
2042 CL OLIVERES    2 
6740 CL OMS SANTA MARIA   2 
840 CL ONES EL PRAT   2 

3120 CL ORDI    2 
7026 CL ORENETA ARAGAI   2 
2060 CL PADUA    2 

21 PL PAGESIA    2 
3225 RBLA. PAISOS CATALANS    2 
3270 C. PALLARS    2 
3110 C. PALLISSA, LA    2 
2070 CL PALMERAR    4 
2090 CL PALMERAR DE BAIX    4 
2080 CL PALMERAR DE DALT    4 
6305 PZ PARDALS ARAGAI   2 
2050 CL PARE GARI    2 
2055 CL PARE PIBERNAT    3 
2110 CL PARLAMENT    2 
7022 UR PAS DEL BOU    2 
2120 CL PASTERA    2 
2130 RV PASTERA    2 
6780 CL PASTORAL SANTA MARIA   2 
2150 RB PAU    2 
2160 PZ PAU CASALS    2 
7004 CL PAU DE L’HOSTAL LA COLLADA   3 
2165 CL PAU ROIG ESTRADE MASIA NOVA   2 
8079 CL PEDRAFORCA LA COLLADA   3 
2190 CL PEIXATERIA    1 
2180 CL PELEGRI BALLESTER    2 
2100 AV PENEDES    2 
1340 CL PERE JACAS    2 
2380 CL PERE RIUDOR    2 
6340 CL PI ARAGAI   2 
3534 URB. PI GROS    2 
8069 CL PICA D’ESTATS LA COLLADA   3 
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420 CL PICAPEDRERS    2 
6335 CL PIERA    2 
6345 PZ PINS ARAGAI   2 
8070 CL PIRINEUS LA COLLADA   3 
6347 CL PIT-ROIG ARAGAI   2 
3555 CAMI PIULAR    2 
6680 PZ PLATANS SANTA MARIA   2 
1885 CL PLATJA DE SANT GERVASI    2 
3846 UR PLATJA LLARGA    2 
3842 PL POLIGON INDUST. ROQUETES    2 
9120 DS POLIGONS DE DISEMINAT    2 
110 CL PONENT    2 

8025 CL PONT    4 
2245 PZ PORT    1 

2 PL. PORTAL DE SITGES    2 
2240 PZ POU    2 
6100 CL PRAT EL PRAT   2 
2250 CL PREMSES    2 
2260 RB PRINCIPAL    1 
5600 CL PRINCIPAL SUMELLA   2 
2270 CL PROVIDENCIA    2 
5160 CL PUIG I CADAFALCH LA COLLADA   3 
2280 CL PUIGCERDA    2 
8071 CL PUIGMAL LA COLLADA   3 
5075 PARC QUADRA D'ENVEJA    2 
5070 CL QUIXOT LA COLLADA   3 
3561 UR RACO SANTA LLUCIA    2 
1510 PZ RAJANTA    2 
7010 CN RAL O MOLINAT    2 
2310 CL RAMON LLULL    2 
120 CL RAMON MARQUET    2 

1800 CL RAMON MUNTANER    2 
2320 CL RAMON Y CAJAL    2 
8015 CL RASA MIQUELET    2 
8074 CL RASOT LA COLLADA   3 
2290 CL RAVALET    4 
2330 CL RECREO    2 
2340 CL RECTORIA    4 
2360 CL REI JAUME I    4 
2170 CL REI PERE EL CERIMONIOS    2 
2350 CL RESTAURACIO    2 
3524 PS RIBES ROGES    1 
5420 CL RIERA DE MARMELLAR LA COLLADA   3 
5060 CL RIERA DE PONTONS LA COLLADA   3 
5290 CL RIU DE FOIX LA COLLADA   3 
5150 CL RIU DUERO LA COLLADA   3 
5330 CL RIU EBRE LA COLLADA   3 
5335 CL RIU GUADALQUIVIR LA COLLADA   3 
5030 CL RIU GUADIANA LA COLLADA   3 
8080 CL RIU SEGRE LA COLLADA   3 
5050 CL RIU SEGURA LA COLLADA   3 
5110 CL RIU TAJO LA COLLADA   3 
5111 PJ RIU TAJO LA COLLADA   3 



 

 

ANNEX – Classificació Carrers 

 

 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Ordenances Fiscals 2015 

 

5310 CL ROCACRESPA LA COLLADA   3 
5311 PJ ROCACRESPA LA COLLADA   3 
2400 CL ROGER DE FLOR    2 
2410 CL ROGER DE LLURIA    2 
8076 CL ROMANI LA COLLADA   3 
2390 CL ROQUES    4 
2395 CL ROQUES DEL PELUT    2 
2397 CL ROQUETES    2 
5610 CL ROSA, LA SUMELLA   2 

17 CL ROSER DOLCET    2 
8072 CL ROSERS LA COLLADA   3 
6350 CL ROSSINYOL ARAGAI   2 
6615 CL ROURES SANTA MARIA   2 
2440 PZ SAGRAT COR    4 
2450 CL SALUT    2 
2300 CL SALVADOR RALDIRIS    4 
2460 RB SALVADOR SAMA    2 
6710 CL SALZES SANTA MARIA   2 
2470 CL SANT ANTONI    4 
2480 PZ SANT ANTONI    2 
5640 CL SANT ANTONI SUMELLA   2 
2490 CL SANT CRISTOFOL    2 
3517 CAMI SANT CRISTOFOL (I,7)    2 
2500 CL SANT FELIP NERI    2 
2510 CL SANT FRANCESC    2 
2520 CL SANT GERVASI  9\20 FINAL 2 
2520 CL SANT GERVASI  1\2 7\18 4 
3500 CN SANT GERVASI    2 
2530 CL SANT GREGORI    1 
3544 CAMI SANT GREGORI    2 
2560 CL SANT JOAN    2 
3090 CL SANT JOAQUIM LA COLLADA   3 
2550 CL SANT JORDI EL PRAT   2 

1 RBLA SANT JORDI    2 
2540 CL SANT JOSEP    4 
2570 CL SANT MAGI    2 
5370 CL SANT MIQUEL LA COLLADA   3 
2580 CL SANT ONOFRE    2 
2590 TR SANT ONOFRE    2 
2600 CL SANT PAU    2 
2610 CL SANT PERE    4 
2620 CL SANT PIUS X    2 
3521 COL. SANT RAFAEL    2 
2640 CL SANT ROC    2 
2650 CL SANT SEBASTIA    1 
2660 CL SANTA ANNA    2 
2665 PJ SANTA CREU    2 
2680 CL SANTA EULALIA    2 
2690 CL SANTA GERTRUDIS    3 
2710 CL SANTA MADRONA    2 
2720 CL SANTA MAGDALENA    2 
2730 RB SANTA MAGDALENA    2 
2740 CL SANTA MARIA    3 
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3080 CL SARAGOSSA    3 
2770 PZ SARDANA    2 
2775 CL SEBASTIA GUMA    2 
8077 CL SERRALLERS LA COLLADA   3 
2780 CL SEVILLA    3 
3529 MS SINIA ARTIGAS    2 
8030 CL SINIA LES VAQUES    2 
9322 . SINIA GIRALT    2 
3532 . SINIA MARTI    2 
3553 MS SINIA SANT JOSEP    2 
5250 CL SIS CAMINS LA COLLADA   3 
5251 PJ SIS CAMINS LA COLLADA   3 
2790 CL SITGES    2 
2800 CL SOGUES    2 
2810 PZ SOL    3 
2840 PZ SOLER I CARBONELL    1 
2850 PZ SOLER I GUSTEMS    1 
2870 CL SOLER I MORELL    2 
2875 CL SOLICRUP    2 
3518 CAMI SOLICRUP    2 
2880 PJ SOLICRUP    2 
8073 AV. SOMELLA LA COLLADA   3 
5670 CL SUMELLA    2 
5161 CL TALAIA LA COLLADA   3 
3868 CAM TALAIA    2 
1970 CL TARONGER    2 
2890 CL TARRAGONA    2 
2900 CL TEATRE    2 
2910 CL TEODOR CREUS I COROMINAS    2 
6810 AV TERME SANTA MARIA   2 

70 CL TERRISAIRES    4 
4090 AV TERROSA    2 
2930 CL TETUAN    2 
3140 PTGE TEXTIL    2 
2940 CL TIGRE    2 
6730 CL TIL·LERS SANTA MARIA   2 
2950 CL TIRES    2 
2960 CL TORRE    4 
8035 CL TORRE D’ENVEJA    2 
2965 RB TORRE DE L’ONCLET MASIA BARRERES   2 
5440 AV TORRE DEL VALLES LA COLLADA   3 
5441 PJ TORRE DEL VALLES LA COLLADA   3 
3512 . TORRE ESCARDO    2 
7015 UR TORRE VEGUER    2 
9164 . TORRENT    2 
4244 . TORRENT DE SANTA MAGDALENA    2 
3504 TO TORRENT DEL LLIMONET    2 
3528 TO TORRENT D’EN FREDERIC    2 
3550 TO TORRENT PASTERA    2 
7028 . TORRENT PIERA    2 
2955 PZ TRAJO DE GARBI    1 
8040 CL TRES LLAMPECS    2 
570 PJ TROBADOR CERCAMONS    2 
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3546 CL TURBINA LA COLLADA   3 
2970 CL UNIO    2 
3290 CL URGELL    2 
2980 CL VALENCIA    3 
2990 CL VALLADOLID    3 
3000 PJ VALLADOLID    3 
3010 CL VAPOR    2 
5690 CL VAQUERO SUMELLA   2 
8006 CL VENDRELL    2 
5695 CL VENTOSA I ROIG    2 
3015 CL VENTURETA MESTRES I GRAS MASIA NOVA   2 
3040 AV VICTOR BALAGUER    2 
3050 PZ VILA    1 
510 AV VILAFRANCA DEL PENEDES    3 

8045 CL VILA-REAL    2 
58 CL VILADELLOPS    2 

3854 CRA VILAFRANCA    2 
13 CL VILANOVETA    2 

8093 PTGE VILANOVETA    2 
9306 . VILLA CARMEN    2 
3513 MS VILLA GIRO    2 
9304 . VILLA MARIA    2 
5710 CL VINYA, LA SUMELLA   2 
5410 CL VINYET LA COLLADA   3 
6060 PS VORAMAR EL PRAT   2 
3522 MS XALET DEL MANCO    2 
3509 MS XALET MIRAMAR    2 
6110 CL XARXES EL PRAT   2 
6650 CL XICANDRES SANTA MARIA   2 
3060 PZ XORIGUER    2 
3070 CL XORIGUER    2 
9301   ZONA PORTUARIA    2 
 


