El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent:
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-07-11-2015/

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2015
Acta núm. 14
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9:00 hores del dia 7 de novembre de 2015,
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones
següents:
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO
ARIADNA LLORENS I GARCÍA
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN
BLANCA ALBÀ I PUJOL
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
TERESA LLORENS CARBONELL
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
JOAN MARTORELL MASÓ
GISELA VARGAS REYES
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO
JOSEP ASENSIO ALBÀ
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA
QUETI VINYALS I FLORENCIANO
JORDI MEDINA I ALSINA
OLGA ARNAU I SANABRA
ADELAIDA MOYA I TAULÉS
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN
CARMEN REINA PADILLA
ENVER AZNAR MÉNDEZ
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR
CARLOS REMACHA LÓPEZ
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ

(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(ERC)
(ERC)
(ERC)
(ERC)
(C’s)
(C’s)
(SOM VNG)
(SOM VNG)
(PP)

INTERVENTOR GENERAL
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera
convocatòria.
Excusa la seva assistència la Sra. MARTA JOFRA SORA (CUP).
Els punts de l’ordre del dia són els següents:

ORDRE DEL DIA
Intervenció
1. Aprovació, si escau, de la modificació de les Ordenances Fiscals i de
l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals per al 2016.
2. Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i
subvencions relacionats amb els tributs locals.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS,
SEGURETAT I HISENDA
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
1. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DE LES ORDENANCES FISCALS I DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER AL
2016.
A la present proposta es recullen els acords relatius a les modificacions per a
l’any 2016 de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança reguladora dels Preus
Públics.
Vistos els informes d’Intervenció i Tresoreria així com els estudis econòmics
elaborats, i la proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea
de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, una vegada informats a la Comissió
Informativa de l’Àrea en dates 15, 21 i 26 d’octubre de 2015, aquesta Ple de
l’Ajuntament aprova el següent:
ACORD

1)

Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 1,
Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 1
de la present proposta.

2)

Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 2,
Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 2
de la present proposta.

3)

Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 3,
Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 3
de la present proposta.

4)

Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 4,
Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 4
de la present proposta.

5)

Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 5,
Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 5
de la present proposta.

6)

Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 6,
Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 6
de la present proposta.

7)

Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 7,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 7
de la present proposta.

8)

Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 7,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per autorització d’utilitzar en
plaques, patents i altres distintius anàlegs, l’escut del municipi.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 8
de la present proposta.

9)

Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 9,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la intervenció integral de
l’Administració municipal en activitats i instal·lacions.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 9
de la present proposta.

10) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 10,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la intervenció de
l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi
ambient.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 10
de la present proposta.
11) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 11,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a recollida d’escombraries.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 11
de la present proposta.
12) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 12,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la immobilització i la retirada
de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la via
pública.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 12
de la present proposta.
13) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 13,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per actuacions singulars de la
Guàrdia urbana.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 13
de la present proposta.
14) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 14,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de
comprovació de sorolls molestos procedents de vehicles.

El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 14
de la present proposta.
15) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 15,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per l’estacionament regulat de
vehicles.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 15
de la present proposta.
16) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 16,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de registre i recollida d’animals.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 16
de la present proposta.
17) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 17,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per subministrament d’aigua
potable.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 17
de la present proposta.
18) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 18,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per cementiri municipal.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 18
de la present proposta.
19) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 19,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis de
mercats.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 19
de la present proposta.
20) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 20,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per serveis d’atenció a les
persones.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 20
de la present proposta.
21) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 21,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per aprofitaments a l’estació
d’autobusos.

El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 21
de la present proposta.
22) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 22,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la utilització d’edificis
municipals i d’altres instal·lacions.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 22
de la present proposta.
23) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 23,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per serveis de clavegueram.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 23
de la present proposta.
24) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 24,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
d’inspecció i control sanitari.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 24
de la present proposta.
25) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 25,
Ordenança Fiscal reguladora de 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 proves de contrast.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 25
de la present proposta.
26) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 26,
Ordenança Fiscal reguladora de la Taxes per aprofitament o utilització
privativa del domini públic municipal.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 26
de la present proposta.
27) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Núm. 29,
Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals.
El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 27
de la present proposta.
28) Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de l'Ajuntament
durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un

diari de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats
podran examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les
reclamacions escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n
formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
29) En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de
la Província" els acords definitius i el text íntegre de les modificacions de
les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016 i
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
ANNEX 1 (Acord 1)
Ordenança fiscal núm. 1

Ordenança Fiscal General

Article 3r.- Quanties mínimes procediments tributaris
Es dóna nova redacció
Per raons de cost i eficàcia no s’iniciaran els procediments de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que siguin inferiors als imports
següents:
1.- No es practicaran rebuts ni liquidacions per import inferior a TRES (3,00)
EUROS.
2.- No s’iniciaran actuacions d’inspecció, o no es continuaran les ja iniciades, si el
deute objecte del procediment és inferior a cent (100,00) EUROS.
3.- No es seguirà procediment administratiu de constrenyiment per valors d’import
inferior a deu (10,00) EUROS.
Article 12è.- Procediment declaració crèdits incobrables
Es fixen nous imports als Números 1 i 3, i es suprimeix el darrer paràgraf:
Número 1:
1.a) Expedients per deutes acumulats de quantia inferior a 300,01 Euros (...)
1.b) Expedients per deutes acumulats de quantia superior a 300,00 Euros, i inferior
a 1.000,01 Euros (...)
1.c) Expedients a nom de persones físiques per deutes acumulats de quantia
superior a 1.000,00 Euros (...)
1.d) Expedients a nom d’entitats jurídiques per deutes acumulats de quantia
superior a 1.000,00 Euros (...)

Número 3:
3.- Amb la finalitat de respectar el principi de proporcionalitat entre import del deute i
mitjans utilitzats pel seu cobrament, quan sigui necessari procedir a l’execució
forçosa de béns i drets del deutor per expedients amb deute acumulat inferiors a
1.000,00 €, només es practicaran les actuacions d’embargament següents:
a)
b)
c)

Deutes de quantia inferior a 300,00 € (...)
Deutes de quantia compresa entre 300,00 i 1.000,00 € (...)
Deutes de quantia superior a 1.000,00 € (...)

Disposició Transitòria. Termini de pagament avançat
Es substitueixen les referències als exercicis 2014 i 2015 pels exercicis 2015 i 2016,
respectivament, i es modifiquen les dates dels Números 2 i 3:
Per a l’exercici 2016 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 2015, amb la
quota actualitzada d’acord amb les previsions per a la fixació dels deutes tributaris de
les Ordenances Fiscals vigents a l’exercici 2016, 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 5
de febrer de 2016.
3. Procediment
Els contribuents que vulguin acollir-se a aquesta modalitat de pagament hauran de
tramitar la seva sol·licitud fins el dia 5 de febrer de 2016.

ANNEX 2 (Acord 2)
Ordenança fiscal núm. 2

Impost sobre Béns Immobles

Article 4t. Exempcions i Bonificacions i Subvencions
Es suprimeixen els Números 8, 9, 10, 12 i 13, i l’actual Número 11 passa a ser el
Número 8.
8.- D’acord amb l’establert a l’article 74.2.bis del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,

gaudiran de bonificació del 95% de la quota els immobles destinats a ensenyaments
universitaris dels que sigui subjecte passiu la Universitat Politècnica de Catalunya.
Article 6è. Tipus de gravamen i quota
Es dóna nova redacció al Número 1:
1.- Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi són:
Béns immobles de naturalesa rústica:
Bens immobles de naturalesa urbana:
Bens immobles de característiques especials:

0,85%
0,95%
1,30%

ANNEX 3 (Acord 3)
Ordenança fiscal núm. 3

Impost sobre Activitats Econòmiques

Article 5è. Subvencions
El contingut d’aquest article s’afegeix a l’article 4, Exempcions I Bonificacions, en un
nou Número 6:
6.- 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 als 10 anys
Les condicions i requisits per a la concessió d’aquestes subvencions s’establiran per
la Junta de Govern Local, a proposta dels serveis tècnics municipals.
No podran accedir a les subvencions les activitats fora d’ordenació urbana o situades
en zones no legalitzades i les desenvolupades sense llicència municipal.
Els actuals Articles 6 a 12 passen a numerar-se del 5 a l’11, respectivament.
Article 8è. (abans 9è.)
Es modifiquen els coeficients del Número 1:
a) Carrers de primera categoria
b) Carrers de segona categoria
c) Carrers de tercera categoria
d) Carrers de quarta categoria

3,65
3,45
2,92
2,56

ANNEX 4 (Acord 4)
Ordenança fiscal núm. 4

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Article 4t.
Número 2
S’afegeix un nou paràgraf:
Una vegada concedida l’exempció per primer cop, el seu manteniment en exercicis
posteriors resta condicionat a la justificació anual, abans de la finalització del termini
voluntari de pagament de l’impost, del manteniment de les condicions que van
originar la concessió, especialment la condició de soci d’una entitat o associació
dedicada al col·leccionisme de vehicles històrics.
Número 3
Es dóna nova redacció al primer paràgraf:
3.- Gaudiran d’una bonificació del 75 per cent de la quota fixada a les tarifes del
present impost els titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles
que utilitzin combustibles alternatius com gas natural comprimit, biogàs metà, metanol
o hidrogen.
Es suprimeix el Número 4.

ANNEX 5 (Acord 5)
Ordenança fiscal núm. 5

Impost sobre Construccions

Article 2n. Fet imposable
Es dóna nova redacció al número 1:
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 o el règim de comunicació prèvia 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.
Article 3r. Subjectes passius
Es dóna nova redacció al número 2:

2.- Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui
sol·licitin les llicències o comunicacions prèvies corresponents o realitzin les
construccions, les instal·lacions o les obres, si no eren els mateixos contribuents.
Article 4t. Beneficis fiscals
Número 3
Es text actual es suprimeix i es substitueix per l’actual lletra A) del Número 4:
3.- Gaudiran d’una bonificació fins al 50 per cent de la quota de l’impost 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 compleixin 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.
- 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.
Es suprimeixen els Números 4, 5 i 6.
Es dóna nova redacció al paràgraf final:
No podran accedir als beneficis fiscals regulats en aquest article 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
Es dóna nova redacció al Número 3:
3.- El tipus de gravamen serà del 4,00 per cent.
Article 6è. Gestió
Es dóna nova redacció als Números 1 i 2:
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 o
presentar la comunicació prèvia.
2.- Una vegada concedida la llicència o presentada la comunicació prèvia i, 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 o de
presentar la comunicació prèvia, 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.

ANNEX
Es fixen els nous preus:
Tipus construcció
A) EDIFICI UNIFAMILIAR FINS A 175 m2:
Entre mitgeres
Aïllat
B) EDIFICI UNIFAMILIAR DE MÉS DE 175 m2:
Entre mitgeres
Aïllat
C) EDIFICI PLURIFAMILIAR:
Entre mitgeres
Aïllat
D) LOCALS COMERCIALS EN PLANTA BAIXA
E) NAUS:
Entre mitgeres
Aïllat
F) GARATGES EN SOTERRANI (excepte unifamiliars)
Entre mitgeres
Aïllat
G) GARATGES EN PLANTA BAIXA
Entre mitgeres
Aïllat
H) REFORMA GENERAL:
Que afecti estructura
Que no afecti estructura
I) REHABILITACIÓ GENERAL DE L’EDIFICI
J) ENDERROC
K) LEGALITZACIONS: es calcularà segons pressupost de projecte.
L) INSTAL·LACIÓ D’ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL, per
cada instal·lació

Euros/ m2
646,00
774,00
726,00
871,00
564,00
677,00
313,00
283,00
338,00
531,00
575,00
403,00
485,00
323,00
201,00
403,00
28,50
303.000,00

ANNEX 6 (Acord 6)
Ordenança fiscal núm. 6

Impost sobre l’increment valor terrenys

Article 2n. Actes no subjectes
1.- No estaran subjectes a aquest Impost:
Substitució dels actuals apartats D) i E) pels següents, i afegir F) a N):
D) L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives
d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.
E) Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris
en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l’article 18 del
Text refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de
juny. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari
excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix,
l’excés d’adjudicació sí estarà subjecte a aquest Impost.
F) La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l'esmentat
dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que
va ser constituït.
G) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels
terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu l’article 87 de la Llei 27/2014, de
27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en una
branca d’activitat.
H) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de
transmissions del negoci o d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d’entitats de crèdit a
favor d’una altra entitat de crèdit, a l’empara de la normativa de reestructuració
bancària.
I)

Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de
crèdit a favor d’una societat per a la gestió d’actius, sempre que els esmentats
immobles hagin estat adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes
relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i
promocions immobiliàries, a l’empara de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, de
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.

J)

Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a
la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

K) Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats
participades directa o indirectament per dita Societat en almenys el 50 per cent
del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el
moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la
mateixa.
L)

Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les
entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons
d’actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la
Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

M) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats
fons d’actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de
l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons,
previst en l’apartat 10 de la Disposició Addicional Desena de la Llei 9/2012, de 14
de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
N) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una
societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes
de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de
16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.
Article 3r. Exempcions i Bonificacions
1.- Estan exempts d’aquest impost:
A) Els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
Es dóna nova redacció al paràgraf tercer i es suprimeix el paràgraf final:
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. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb
posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària
corresponent.
Article 6è. Quota tributària
Es fixa el nou tipus:

La quota d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable el tipus del
15,52 per cent.

ANNEX 7 (Acord 7)
Ordenança fiscal núm. 7

Taxa expedició documents

Article 6è. Tarifa
Es fixen les noves tarifes:
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
Epígraf 1. CERTIFICACIONS, INFORMES, COMPULSES I TÍTOLS
Per tramitacions a les escoles municipals:
- Expedició de títols acadèmics .............................................................
- Per a expedició de qualificació individual ............................................
- Per a expedició de certificat d’estudis .................................................
- Per a trasllat d’expedient .....................................................................
- Per a tramitació de diploma ................................................................
Certificats dades Padró Municipal d’Habitants, per certificat:
- Dades posteriors a 30 d’abril de 1996 ................................................
- Dades compreses entre 1 de març de 1991 i 30 d’abril de 1996 ........
- Dades compreses entre 1 d’abril de 1986 i 28 de febrer de 1991 ......
- Dades anteriors a 1 d’abril de 1986 ....................................................
Aquestes tarifes només s’aplicaran si el sol·licitant ha demanat i no ha
recollit altre certificat amb anterioritat.

Euros
27,90
6,70
6,70
6,70
6,70
5,10
10,20
15,30
20,40

Epígraf 2. CONCESSIONS.
a) Concessió de sepultures al Cementiri Municipal ..............................
b) Qualsevol altra classe de concessió en benefici o interès de
particulars, o com a conseqüència d’un contracte ............................

7,25
11,00

Epígraf 3. COPIES DE DOCUMENTS
a) Fotocòpies, per a cada pàgina Din A4 ..............................................
per a cada pàgina Din A3 ..............................................
b) Còpia de plànols en blanc i negre de l’oficina tècnica municipal:
fins a A2........................................................................
fins a A1........................................................................
fins a A0........................................................................
c) Còpia de plànols en color de l’oficina tècnica municipal, i Escaneig
de plànols en format PDF:
fins a A2........................................................................

0,35
0,41
2,65
5,30
10,60
5,30

fins a A1........................................................................
fins a A0........................................................................
d) Escaneig de documentació (fins a Din A3), en format PDF:
per expedient................................................................
e) Còpia de documentació digital, en format operatiu DWG, TIFF, etc.:
- Ortofotomapa, per full .....................................................................
- Topogràfic, per full ..........................................................................
- Parcel·lari, per full ...........................................................................
- Planejament General, per full .........................................................
- Sèries 1/10.000 PGO, per plànol ....................................................
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 50 Mb .....
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 100 Mb ...
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per < 200 Mb ...
- Planejament i Gestió, Urbanització i Obra Pública per > 200 Mb ...

10,60
21,20
32,25
16,05
16,05
10,75
16,05
16,05
32,25
53,70
75,25
96,70

Epígraf 4. PERMISOS
a) Permisos per a la celebració de festes o diversions públiques al
carrer ...............................................................................................
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 .....................................................................................................
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 .....................
e) Permís per a trasllat de mobles .........................................................
f) Permís per a la circulació per la via pública de trens turístics, per
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 .....................................
- Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència
d’autotaxi, per cada autorització i vehicle ....................................
- Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle
afecte a la llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle .....

13,25

13,25
3,00
7,25
14,55
110,20
110,20
55,10
13,25
13,25

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 ..............................................................................................
GRUP A2 ..............................................................................................
GRUP C1 ..............................................................................................

32,25
26,90
21,45

GRUP C2 ..............................................................................................
GRUP Agrupacions Professionals .......................................................
Drets d’exàmens per als concursos i oposicions convocats per
aquesta Corporació per a places de la Policia Local ..........................

21,45
16,05
32,25

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 .........................................................................
– Targeta 50 fotocòpies .........................................................................
– Fotocòpia en blanc i negre, per unitat ................................................

1,78
3,05
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 € ...............................................................................
– De més de 9.000 € fins a 18.000 € ....................................................
– De més de 18.000 € fins a 60.000 € ..................................................
– De més de 60.000,00 €, quota fixa de 155,60 € més 25,95 € per
cada 10.000,00 € o fracció que excedeixi de 60.000,00 €

25,95
41,50
145,25

ANNEX 8 (Acord 8)
Ordenança fiscal núm. 8

Taxa escut en plaques i altres distintius

Article 5è. Quota tributària
Es fixen les noves tarifes:

A) Per a la concessió de l’autorització ..................................
B) A més, per a la utilització de l’escut, cada any ................

Euros
787,50
391,70

C) Plaques d’entrada i sortida de vehicles ...........................
D) Per a la utilització de l’escut del municipi en impresos,
per cada autorització i any, els 1.000 exemplars...........
E) Subministrament emplenat del rètol normalitzat
d’obligatòria instal·lació a les obres................................

31,68
15,85
31,68

ANNEX 9 (Acord 9)
Ordenança fiscal núm. 9

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable, així com pels controls de les
activitats, els controls periòdics i les revisions
periòdiques

Títol
Es dóna nova redacció al títol.
Article 1r. Fonament i naturalesa
Es dóna nova redacció al número 2:
2.- Aquesta taxa es regirà, segons s’escaigui, per:
- La present Ordenança fiscal.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (LPCAA).
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics
i les activitats recreatives (LEPAR).
- Reial Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives (REPAR).
- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
- Normativa sectorial de comunicació prèvia i declaració responsable que regula
les activitats, i restant de normativa aplicable.

Article 2n. Fet imposable
1.Es dóna nova redacció al primer paràgraf, a la lletra g), i es crea nova lletra h) amb
text antiga lletra g):
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa municipal l’activitat, 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, per la normativa reguladora de les activitats innòcues i
de baix risc, així com per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances
municipals que confereixin tal potestat.
g)
h)

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica.
Qualsevol altra normativa sectorial que desenvolupi, modifiqui o afecti a les
anteriors, o que sigui d’aplicació en aquesta matèria.
Nova redacció a les lletres:

2.a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Llicències ambientals i règims de comunicació prèvia d’activitats sotmeses a
aquest règim per la normativa ambiental d’aplicació.
Llicències i règims de comunicació prèvia sotmeses a aquest règim per la
normativa d’espectacles públics i d’activitats recreatives.
Els règims de comunicació prèvia, així com les declaracions responsables de
les activitats innòcues i de baix risc regulades en la Llei 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica ni per la normativa ambiental ni per la normativa d’espectacles
públics i d’activitats recreatives.
Control posterior d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia per la
normativa ambiental d’aplicació.
Control posterior d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia per la
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives.
Control posterior d’activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia o
declaració responsable segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat i segons el Pla anual d’inspeccions.
Modificacions i ampliacions, substancials o no, de les activitats.
Els canvis de titularitat de l’establiment.
Legalització de les activitats existents.
Revisió d’ofici o anticipada, i revisió periòdica o control regular de les
activitats i comunicacions prèvies.
Emissió d’informes o certificats de compatibilitat dels projectes amb el
planejament urbanístic.

l)

La variació i/o ampliació de les condicions de l’establiment o instal·lació que
exigeixin qualsevol intervenció municipal de revisió o verificació.
m) Les llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables i les
revisions de les instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions
radioelèctriques.
n) Les llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables i les
revisions de les activitats sotmeses a normativa sectorial especifica.
o) La realització d’inspeccions addicionals de comprovació i control a càrrec de
tècnics municipals o per empreses degudament acreditades.
Nova redacció paràgrafs segon i tercer:

5.-

Als sis mesos de la concessió de la llicència o presentació de 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 o comunicació prèvia causa
baixa a l’Impost sobre Activitats Econòmiques per cessament en l’exercici de
l’activitat.

Article 3r. Subjecte passiu
S’afegeix un nou paràgraf:
Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada
any natural, estaran obligats a designar un representat amb domicili en el territori i a
comunicar la seva designació a l’Ajuntament.

Article 5è. Quota tributària
Es dóna nova redacció:
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 i de baix risc regulades per la llei 16/2015 i per les ordenances
municipals d’aplicació:
EUR

1A) Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat
projectada amb el planejament urbanístic i certificats tècnics........

200,00

1B) Tramitació de procediment, o de llur modificació substancial, de
llicència ambiental municipal d’activitats exercides en locals
tancats o recintes:
B1.- Amb una superfície de fins a 500 m2
B2.- Amb una superfície de més de 500 m2

1.700,00
2.150,00

1C) Tramitació del procediment, o de llur modificació substancial, de
comprovació de comunicació prèvia d’activitats amb incidència
ambiental, PACAA, exercides en locals tancats o recintes:
C1.- Amb una superfície de fins a 500 m2
C2.- Amb una superfície de més de 500 m2
1D) Tramitació del procediment de llicència d’obertura
d’establiments, o de llur modificació substancial, per dur a terme
espectacles públics i activitats recreatives, que es realitzi en
locals o recintes tancats de superfície superior a 500 m2. La
tarifa és la suma de la part fixa i la part variable:
- Part fixa amb una superfície de més de 500 m2
- Part variable a raó de 4,50 € per m2 de superfície
1E) Tramitació del procediment de comunicació prèvia, o de llur
modificació substancial, per dur a terme espectacles públics i
activitats recreatives, excepte les de restauració, que es realitzi
en locals o recintes tancats de superfície fins a 500 m2. La tarifa
és la suma de la part fixa i la part variable:
- Part fixa amb una superfície de fins a 500 m2
- Part variable a raó de 4,50 € per m2 de superfície
1F) Tramitació del procediment de llicència per l’organització
d’espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari
(art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol).
- Associacions o entitats Vilanovines
- Empreses i persones privades

900,00
1.500,00

2.600,00

*

1.725,00

*

250,00
1.000,00

1G) Procediments de comunicació prèvia
- Tramitació del procediment de comunicació prèvia i canvis
substancials d’activitats de restauració fins a 500 m2
- Tramitació del procediment de comunicació prèvia d’obertura
dels establiments de l’annex II de la Llei 16/2015 de 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa:
- Amb una superfície de fins a 500 m2
- Amb una superfície de més de 500 m2

900,00
1.500,00

*

1H) Tramitació del procediment de declaració responsable per
l’obertura dels establiments de l’annex I de la Llei 16/2015 de 21
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa:
- Amb una superfície de fins a 120 m2
- Amb una superfície de més de 120 m2

360,00
500,00

*
*

950,00

(*) La taxa fixada en aquest apartat es veurà modificada segons el que es regula al
següent Número 2, Activitats específiques.

2.-

Activitats específiques:
EUR

2A) Activitats de telefonia mòbil regulades en la llei 9/2014 Llei de
telecomunicacions la taxa a aplicar serà la següent:
- Pla de desplegament
- Declaració responsable del pla de desplegament
- Declaració responsable instal·lació antena de telefonia mòbil
- Regim comunicat instal·lació antena de telefonia mòbil
- Altres règims de comunicació relacionats amb la telefonia mòbil

2.800,00
660,00
1.500,00
4.900,00
1.600,00

2B) Activitats comercials amb independència del tràmit administratiu,
si l’establiment supera els 750 m2 de superfície, la taxa a aplicar
serà la següent:
- Superfícies de 751 a 1.300 m2
- Superfícies de 1.301 a 2.500 m2
- Superfícies de més de 2.500 m2

2.150,00
4.300,00
6.000,00

2C) Activitats de magatzem amb independència del tràmit
administratiu, si el magatzem supera els 500 m2 de superfície, la
taxa a aplicar serà la següent:
- Superfícies de 501 a 750 m2
- Superfícies de 751 a 1.500 m2
- Superfícies de 1.501 a 5.000 m2
- Superfícies de més de 5.000 m2

1.100,00
2.200,00
4.400,00
6.000,00

2D) Activitats d’aparcament en soterrani amb independència del
tràmit administratiu, si l’aparcament supera els 750 m2 de
superfície, la taxa a aplicar serà la següent:
- Superfícies de 751 a 1.500 m2
- Superfícies de 1.501 a 2.500 m2
- Superfícies de 2.501 a 5.000 m2
- Superfícies de més de 5.000 m2

2.500,00
4.300,00
7.000,00
8.000,00

2E) Activitats de publica concurrència classificades en els grups 1 i
2 de l’ordenança de soroll i vibracions (discoteques, sales de
festes, sales de ball, cafès concerts, bars musicals) s’aplicarà un
coeficient corrector sobre la taxa corresponent de 4,50 € per cada
m2 d’establiment.
2F) Tramitació del procediment de comunicació per a la legalització
dels habitatges d’ús turístic, quantitat fixa per habitatge
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
2G) Tramitació de llicència o règim de comunicació dels centres de
culte segons Llei 16/2009:

300,00

- Centres de culte sotmesos a llicència segon normativa sectorial
- Centres de culte sotmesos al règim de comunicació segons
normativa sectorial

1.600,00
900,00

2H) Tramitació d’expedients per activitats a realitzar en solars o
parcel·les sense edificació: s’aplicarà la taxa que correspongui
al tipus de tramitació administrativa en funció de la tipologia de
l’activitat a desenvolupar.
3.-

Procediments de comprovació i inspecció:
EUR

3A) Inspeccions segons pla d’inspeccions.
a) Tramitació del procediment de comprovació (inspeccions) de
les comunicacions prèvies i canvis substancials de les
activitats de sotmeses a Llei de PCAA i LEPAR
b) Tramitació del procediment de comprovació (inspeccions) de
les comunicacions prèvies i canvis substancials de les
activitats de restauració
c) Procediment de comprovació de les comunicacions prèvies
d’espectacles públics o d’activitats recreatives de caràcter
extraordinari
d) Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació
prèvia per l’obertura d’establiments de l’annex II de la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa
e) Tramitació del procediment de declaració responsable per
l’obertura d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de
21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
3B) Controls inicials d’activitats sotmeses a llicència.
a) Tramitació del procediment de control inicial de les activitats
sotmeses a llicència ambiental municipal.
b) Tramitació del procediment de control inicial d’establiments
no permanents desmuntables i espectacles públics.
c) Tramitació del procediment de control inicial de les activitats
sotmeses a llicència d’espectacles públics i activitats
recreatives.
d) Tramitació del procediment de comprovacions i inspecció de
canvis no substancials amb incidència ambiental.
e) Tramitació del procediment de comprovació inspeccions de
canvis no substancials amb activitats d’espectacles públics
i activitats recreatives.
3C) Controls periòdics.
a) Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmès a llicència per la normativa d’espectacles públics i

250,00
150,00
250,00

100,00
50,00

450,00
220,00
520,00
100,00
150,00

250,00

activitats recreatives
b) Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats
sotmès a llicència per la normativa ambiental

150,00

3D) Inspecció per canvi de nom de l’activitat.
Tramitació del procediment de comprovació inspecció dels canvis
de nom de les activitats

100,00

3E) Inspeccions com a conseqüència de molèsties veïnals o risc
per les persones o el medi ambient
a) Per cada hora diürna d’inspecció
b) Per cada hora nocturna i festiva d’inspecció

105,00
210,00

Les segones visites d’inspecció realitzades en l’activitat als
efectes de comprovar els requeriments establerts en la primera
inspecció tindran un recàrrec sobre el preu de l’inspecció d’un
20% del cost de la taxa corresponent.
El procediment d’inspecció com a conseqüència de molèsties
veïnals resten expressament obligades al pagament de les taxes
especificades en aquest apartat, els titulars dels establiments o
denunciants en els que per les seves actuacions o conducta, o
per negligència, obligui a l’ajuntament a més d’una visita de
comprovació.
4.-

Canvis de nom o titularitat:
Tramitació d’un expedient de canvi de nom o titularitat

200,00

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:
a) El canvi de denominació social en la titularitat d’un establiment que no
comporti variació de socis, sempre que es mantingui la mateixa activitat.
b) El canvi de socis d’una societat sempre que es mantinguin la mateixa
denominació social, el tipus de societat i l’activitat desenvolupada.
c) Els canvis de denominació social que no comportin canvi de CIF.
En aquests casos cal donar compte a l’ajuntament amb la finalitat de
modificar els registres corresponents.
d) 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 concorren algun dels dos supòsits següents:
- El sol·licitant de la llicència 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 al projecte inicial.
- El sol·licitant de la llicència sigui persona jurídica i 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 al projecte inicial.
La tramitació d’un canvi de nom, sempre que l’establiment disposi de la
corresponent llicència o comunicació prèvia o declaració responsable, requereix
la presentació de 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. Caldrà assenyalar data i expedient de la llicència o comunicació
cedida.
- 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
caldrà presentar una declaració responsable segons model normalitzat.
Les modificacions de les condicions en que es duen a terme les activitats
requereix una nova declaració responsable, o comunicació prèvia, tenint en
compte com queda la situació final de l’establiment com a conseqüència de la
modificació.
En el cas que l’activitat es classifiqui com a llicència les modificacions en les
condicions de l’activitat donaran peu a un canvi que podrà ser substancial o no
substancial.
La manca de presentació d’aquesta documentació comportarà que l’expedient
no es pugui tramitar com a canvi de nom.
La tramitació d’una llicència, comunicació prèvia o declaració responsable
d’una activitat existent que no es pugui tractar com a canvi de nom per manca
del document de cessió, obligarà al titular a satisfer el 100 % de les quotes
fixades en el present article, segons l’activitat a desenvolupar, sempre que
l’establiment existent disposi de la corresponent llicència o comunicació prèvia
o declaració responsable.
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 que correspon a la tramitació normal, així
com a iniciar expedients sancionadors pertinents.
L’aplicació de les quotes per la tramitació de canvi de nom o de llicència,
comunicació prèvia, o declaració responsable d’una activitat existent, requereix
que el nou titular 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.
5.- Activitats en local compartit:
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.
a) Les noves activitats que s’incorporin en el local meritaran les quotes següents:
• Si les noves activitats s’enquadren dins del mateix annex de classificació
que l’activitat inicial, per cada nova activitat 200,00 Euros.
• Si les noves activitats no s’enquadren dins del mateix annex de
classificació que l’activitat inicial, correspondrà la taxa fixada en el present
article en funció de la classificació de cada nova activitat.
b) 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 prevista en el 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
prevista en el present article en funció de la seva classificació.
- La resta d’activitats del local compartit satisfaran el 50% de la quota
prevista en el present article en funció de la seva classificació.
6.- 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 en el 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.
7.- 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.
8.- 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 ni de la
declaració responsable efectuada.
9.- Les taxes especificades en el present article corresponen a la gestió
administrativa que es duu 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:
Nova redacció darrers paràgrafs de la lletra a):
- Eix dels carrers Llibertat i del carrer del Gas.
L’exempció no s’aplicarà a les activitats següents:
• Basars.
• Oficines.
• Activitats de serveis.
• Bars, restaurants, cafeteries, pubs o similars (establiments de pública
concurrència).
• Activitats amb superfície superior a 300 m2.
Nova redacció de les lletres b) i c), i supressió lletres d), e) i f):
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, sempre que la seva activitat no sigui complementada
amb una activitat de restauració.
c) La creació o instal·lació de noves activitats, canvis de nom o reobertura
d’activitats existents que suposin la creació 50 o més nous llocs de treball
degudament justificats.

El compliment del requisit de les contractacions a que es refereix aquest apartat
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.
Quan es tracti 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.
En el cas de cooperatives els requisits laborals s’entendran
independentment del regim escollit de la Seguretat Social.

Quan es tracta d’empreses de nova creació que en el moment d’autoliquidar la
taxa no poden disposar de justificació respecte a la creació de nous llocs de
treball, caldrà que presentin instancia sol·licitant un termini d’un any per
presentar la corresponent documentació. El reconeixement del dret a la
bonificació dintre d’aquest període comportarà el dret a la devolució de les
quantitats ingressades per la bonificació no aplicada al moment de realitzar
l’ingrés.
2.- Nova redacció:
2.- Gaudiran de bonificació del 50% de les quotes establertes en les Tarifes 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 ha d’incorporar un pla d’empresa validat pels serveis d’iniciatives
econòmiques d’una administració pública.
3.- Nova redacció:
3.- Gaudiran de bonificació del 30% de les quotes establertes en les Tarifes 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 per estalvi energètic 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.
El benefici fiscal establert en aquest apartat és acumulable amb la bonificació del
50% del número 2 sense que, en cap cas, la quota resultant d’aquesta aplicació
conjunta pugui ser inferior a 200,00 Euros.
Els actuals Números 5 i 6 passen a ser els Números 4 i 5 respectivament.

ANNEX 10 (Acord 10)
Ordenança fiscal núm. 10

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

Article 6è. Quota tributària
Es dóna nova redacció:
1.- La quota tributària es desprèn d’aplicar el tipus de gravamen que en resulti a la
base imposable i segons els següents paràmetres:
a) En els supòsits de parcel·lacions urbanes i divisions horitzontals
més 52,25 Euros per parcel·la resultant.
b) En els supòsits d’obertura de rases, instal·lacions a la via pública, de
infraestructures de serveis de subministrament d’energia d’aigua, de
sanejament, o altres serveis similars i la seva reparació, així com les
instal·lacions regulades en la llei 9/2014 de Telecomunicacions subjectes
a llicència:
1. Rases de qualsevol profunditat per metre lineal o fracció en carrers i/o
camins sense urbanitzar ........................................................................
2. Rases de qualsevol profunditat als carrers, passeigs o les places
urbanitzades amb paviment tipus panot, llosetes o similars, per metre
lineal o fracció ........................................................................................
3. Rases de qualsevol

profunditat

als passeigs, places o carrers

Euros
103,45

7,15
13,35
26,75

urbanitzades amb paviment d’empedrat, lloseta asfàltica o derivats, o
altres elements de fàcil composició, per metre lineal o fracció ..............
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 ...................................……...………….........................................

53,40

L’import màxim de la taxa per l’obertura de rases serà .............................

350,00

Els drets regulats en aquest apartat s’aplicaran no tan sols als metres de
rasa, sinó també als metres de superfície que, 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:
1.1 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 .....................................
- Amb un pressupost igual o superior a 2.600,00 Euros i inferior a
5.200,00 Euros .................................................................................
- Amb un pressupost igual o superior a 5.200,00 Euros .......................
1.2 Obres menors de reparació o manteniment d’edificis, o reformes,
que no requereixin projecte tècnic, subjectes a comunicació prèvia...
1.3 Obres per l’adequació de local per a dur a terme una activitat,
s’afegirà a la taxa d’obres establerta en els punts anteriors la
quantitat fixa següent segons el tipus d’activitat:
a) Activitats innòcues (Declaració responsable) .................................
b) activitats de baix risc (Comunicació prèvia) ....................................
c) Activitats sotmeses comunicació prèvia per la Llei 20/2009 de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA) ...............
d) Activitats sotmeses al règim de llicència de la Llei 20/2009 de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA) ...............
e) Activitats de restauració sense música sotmeses al Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR) ..................
f) Activitats de restauració amb música mecànica o en viu sotmeses
al règim del Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives (REPAR) ......................................................................
g) Activitats recreatives sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives (LEPAR) .......................................................................
2. Enderrocs ...............................................................................................
3. Obres majors:
Unifamiliars ............................................................................................
Plurifamiliars ..........................................................................................

49,65
72,30
105,30
49,65

30,00
50,00
50,00
200,00
322,35
537,00
644,40
133,65
433,80
433,80

més 109,00 Euros per pis o local construït, excepte pàrquing
Naus industrials .....................................................................................
més 109,00 Euros per element construït.
Pàrquing en edificis plurifamiliars, o pàrquings independents, per
plaça de pàrking, traster o bicicleter .................................................
4. Instal·lació grua.......................................................................................
5. La instal·lació de rètols publicitaris en
façana..........................................................................................................
Tanques publicitàries ............................................................................
6. Moviment de terres amb projecte tècnic..................................................

433,80
11,25
109,00
52,25
153,00
105,30

d) En els supòsits de primera ocupació:
- Unifamiliars.........................................................................................
- Plurifamiliars.......................................................................................
més 17,85 Euros per element
- Naus industrials .................................................................................
més 17,85 Euros per element
- Activitats (Locals comercials, Edificis comercials, etc) 0,1712
Euros/m2, amb un mínim de 102,00 Euros
- Actes d’inspecció pel control de les primeres ocupacions ................

150,55

e) Tala d’arbres................................................................................................

127,80

f) Llicència per obres d’instal·lació bases de telefonia mòbil .........................
g) Declaració responsable per obres d’instal·lació de xarxes públiques de
comunicació electrònica segons llei 9/2014 de Telecomunicacions ..........

600,00

h) En els supòsits d’actes de gestió i planejament urbanístics:
1. Avanç de Pla (*) ......................................................................................
(*) 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 .......................
3. Plans parcials urbanístics, Plans Parcials de delimitació, modificacions
del Pla general referides a ajustos del regim d’usos i normatius ..........
4. Plans parcials urbanístics amb obres d’urbanització bàsiques ..............
5. Plans especials o de millora urbana .......................................................
6. Estudis de detall .....................................................................................
7. Estudis previs d’Unitats de Composició Arquitectònica, i reajustament
d’alineacions i rasants, i concreció de l’ordenació de volums ...............
8. Bases i estatuts de Juntes de Compensació i Projecte i bases de
concertació ............................................................................................

150,55
150,55

204,00

150,00

935,00

1.780,00
3.052,00
4.126,00
2.542,00
1.909,00
1.527,00

9. Constitució d’entitats urbanístiques col·laboradores...............................
10. Projectes de reparcel·lació....................................................................
11. Delimitació de polígons i unitats d’actuació...........................................
12. Normalització de finques.......................................................................
13. Projectes d’obres d’urbanització bàsiques o avantprojecte...................
14. Projecte d’obres d’urbanització complementàries.................................
15. Acta de recepció de les obres d’urbanització ......................................
16. Modificacions de Pla general que afectin a àmbits de planejament i
propostes d’ordenació de caràcter substancial .....................................
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.
i) Tramitació d’expedients contradictoris de ruïna, per cada expedient:
j) Inspeccions i informes de tècnics municipals:
j1) 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 .................................
- Per cada hora addicional d’inspecció ..............................................
j2) Inspeccions realitzades per comprovar les obres realitzades en règim
de comunicació o declaració responsable ..........................................

1.687,00
935,00
2.119,00
1.780,00
1.443,00
2.119,00
1.681,00
6.000,00

2.208,00

204,00
132,60
132,60

k) Sol·licitud de certificats de qualificació urbanística, altres informes
urbanístics, o altres certificacions tècnics o administratius sobre un
expedient de urbanisme .............................................................................

133,40

l) La tramitació de canvi de titularitat d’una llicència urbanística ....................

133,40

m) Tramitació d’ordres d’execució, per expedient ..........................................

322,35

n) Tramitació de procediments expropiatoris incoats a instància de tercers...

903,00

o) Tramitació de Cèdules d’habitabilitat:
- Primera ocupació 1 habitatge ...................................................................
- Primera ocupació 2 a 5 habitatges, per habitatge ....................................
- Primera ocupació 6 habitatges o més, per habitatge ...............................
- Segona ocupació, per habitatge ...............................................................
Si per aquesta mateixa tramitació s’ha satisfet la taxa a la Generalitat la
taxa municipal serà per quota zero.
p) Per cada actuació de comprovació, control o inspecció sobre immobles,
desenvolupada en el marc de la Llei 18/2007 ...........................................

12,00
8,00
4,65
9,25

400,00

q)

Tramitació d’expedients per l’execució subsidiària d’una ordre
d’execució ..................................................................................................

1.530,00

Article 7è. Exempcions
Nova redacció de la Lletra b) del Número 2:
b) La realització d’obres menors i les subjectes a comunicació prèvia 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.
Nova redacció del Número 4:
4.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
Article 8è. Meritació
Nova redacció del Número 2:
2.- Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència
corresponent o sense haver presentat la corresponent comunicació prèvia, 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.
Les obres realitzades sense disposar de la llicència o comunicació prèvia
comportaran un increment del 20% de la seva taxa de tramitació si l’ajuntament ha
iniciat els tràmits per requerir al titular la tramitació de la llicència o la presentació de
la corresponent comunicació prèvia, amb independència de l’expedient de protecció
de la legalitat urbanística que se’n derivi.
Article 11è. Reintegrament de les despeses de reconstrucció
Nova redacció del Número 4:

4.- Per a la determinació de la quantitat a satisfer per calcular les fiances o dipòsits
retornables per a la reconstrucció de paviments s’aplicaran, segons el tipus d’obra,
les tarifes següents:
a) Construcció de rampes per a vehicles a la via pública, per metre lineal
de rampa .................................................................................................
b) Rases, instal·lacions a la via pública, infraestructures de serveis de
subministrament d’energia, de sanejament, o altres serveis similars,
per metre lineal de rampa fins a 30 metres (amb un màxim de 5.000,00
€ per obra, instal·lació o infraestructura) .................................................
c) Rases, instal·lacions a la via pública, infraestructures de serveis de
subministrament d’energia, de sanejament, o altres serveis similars,
per metre lineal de rampa que excedeixi de 30 metres (amb un màxim
de 10.000,00 € per obra, instal·lació o infraestructura) ...........................
d) Obres no contemplades en els apartats anteriors, per metre lineal de
façana de vorera, vorada, calçada o similars ..........................................

Euros
50,00

205,00

140,00
200,00

Article 12è. Fiança per gestió de residus
Es fixen les noves tarifes:
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)

b)

Residus d’enderrocs i de la construcció: 14,45 Euros/m3 de residus
previstos en el projecte, amb un mínim de 42,30 Euros en obres menors, ja
sigui en tramitació de llicències com a obres en règim de comunicació
prèvia, i de 144,50 Euros en la resta de casos.
Residus d’excavacions: 7,20 Euros/m3, amb un mínim de 362,00 Euros i
un màxim de 28.900,00 Euros.

ANNEX 11 (Acord 11)
Ordenança fiscal núm. 11

Taxa per recollida d’escombraries

Article 2n. Fet imposable
Es dóna nova redacció al segon paràgraf del Número 3:
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 abans del 31
de març de l’exercici següent a aquell en que es pretén l’aplicació de la no
subjecció.
- (...)

Article 4t. Exempcions i Bonificacions
S’afegeix una nova lletra c) al Número 1:
c) Els subjectes passius que tinguin la condició d’emprenedors ubicats a l’espai
Cowork de l’edifici Neàpolis per les activitats desenvolupades a l’espai.
Es modifiquen els exercicis del Número 2:
2.- Els subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant l’any 2015 de
la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil, gaudiran d’una
bonificació a l’any 2016 a la quota establerta a l’apartat A) del punt 1 de l’article 5è,
Habitatges i allotjaments, segons els percentatges següents:
(...)
Gaudiran d’una subvenció a l’any 2016 equivalent al percentatge de la quota de la
taxa indicat en el quadre anterior, les persones que compleixen les condicions
següents:
(...)
b) Acreditar un ús regular i continuat durant l’any 2015 de la deixalleria
municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil.
S’afegeix un nou residu a la llista de residus aportats que comptabilitzen en la
bonificació de la Taxa al Número 3:
- Càpsules de cafè.

Article 5è. Base imposable i quota tributària
Es fixen les noves tarifes dels Números 1, 4 i 5:
Euros
A) Habitatges i allotjaments ........................................................................

93,50

B) Hotel, pensió, hostal, residències d’estudiants, per a cada plaça (amb
un mínim de 934,50 Euros) ....................................................................

31,60

C) Centres d’ensenyament, Residències d’avis i Centres sanitaris...........

934,50

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 ........................................
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i inferior a 120 m2 ...................
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2 ...
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2.
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2 .................................
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.........................................
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i inferior a 120 m2 ...................
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2 ...
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2.
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2 .................................
F) Altres locals comercials, industrials i serveis, despatxos i oficines:
- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2.........................................
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i inferior a 120 m2 ...................
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2 ......
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2 ...
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2.
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2 .................................
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)

1.028,00
1.110,70
1.306,20
1.460,55
1.628,00
1.706,25
1.736,70
2.092,15
2.557,00

434,70
497,70
638,00
1.157,50
1.815,00
1.901,00
1.934,50
2.557,00
3.688,00
240,20
353,20
563,00
771,75
1.126,00
1.180,20
1.201,20
2.000,00
2.839,00

93,50

G) Càmpings, per a cada 100 places o fracció .........................................

2.141,00

H) Parades de mercats municipals ............................................................

443,50

I) Parades de mercats ambulants i transitoris, barraques de fira, per dia..

7,77

J) Quioscs ..................................................................................................

245,00

K) Activitats a la via pública:
1- Activitats amb restauració
- Format petit ...................................................................................
- Format gran ...................................................................................
2- Activitats sense restauració
- Format petit ...................................................................................
- Format gran ...................................................................................
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
- De 10 a 25 places d’aparcament
- De 26 a 50 places d’aparcament
- De més de 50 places d’aparcament

144,90
289,80
58,80
117,60

42,00
52,50
63,00
105,00

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:
Excés fins a 240 l. Diaris:
Excés fins a 360 l. diaris
Excés fins a 480 l. Diaris
Excés fins a 1.100 l. Diaris
Per cada 1.100 l. diaris d’excés

316,25
632,50
947,65
1.263,15
2.268,00
2.268,00

5.- (...)
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 0,2667 EUR/Kg.

(...)

ANNEX 12 (Acord 12)
Ordenança fiscal núm. 12

Taxa retirada vehicles (Grua)

Article 4t. Quota tributària
Es fixen les noves tarifes:
La quota tributària resulta de l’aplicació de les tarifes següents:
Per retirada de
cada vehicle
- Bicicletes:

26,50 €

- Ciclomotors:

48,50 €

- Motocicletes, tricicles,
motocarros i semblants:

97,00 €

- Vehicles fins PMA 2.000 Kg:

107,00 €

- Vehicles PMA 2.000-4.000 Kg:

150,00 €

- Vehicles PMA superior a
4.000 kg:

204,00 €

Per custòdia del
vehicle
5,00 € / dia
56,00 € / mes
5,00 € / dia
57,00 € / mes
10,00 € / dia
100,00 € / mes
21,00 € / dia
265,00 € / mes
21,00 € / dia
297,00 € / mes
42,00 € / dia
582,00 € / mes

Immobilització
31,00 €
31,00 €
58,00 €
86,00 €
86,00 €
119,00 €

ANNEX 13 (Acord 13)
Ordenança fiscal núm. 13

Taxa actuacions singulars de la Policia Local

Article 6è. Base imposable i Quotes
Es fixen les noves tarifes:
Emissió d’informes tècnics, per a cada informe...........................................…
Tramitació administrativa per la cessió de vehicles en favor de l’ajuntament,
per el seu desballestament i baixa definitiva ...................................................
Lloguer de plaques (x dia) * ............................................................................
Lloguer de tanques metàl·liques amb placa incorporada (x dia) * ..................

Euros
46,00
20,40
8,50
12,70

Fiança recuperable per tal de garantir la devolució de les plaques en
perfectes condicions d’utilització, per placa * ..................................................
Fiança recuperable per tal de garantir la devolució de les tanques
metàl·liques amb placa incorporada en perfectes condicions d’utilització, per
placa * .............................................................................................................
Prestació de serveis especials per agents:
A) Dies feiners:
- Caporal, per hora o fracció:
- Agent, per hora o fracció:
B) Dies festius:
- Caporal, per hora o fracció:
- Agent, per hora o fracció:

Horari diürn
Euros

Horari nocturn
Euros

47,00
38,55

55,25
47,00

55,25
49,00

62,50
49,00

84,50
127,00

ANNEX 14 (Acord 14)
Ordenança fiscal núm. 14

Taxa servei de comprovació de sorolls

Article 5è. Quota tributària.
Es fixen les noves tarifes:
Per cada acte de comprovació d’un vehicle amb resultat positiu.....
Fiança recuperable...........................................................................

Euros
106,00
137,00

ANNEX 15 (Acord 15)
Ordenança fiscal núm. 15

Taxa estacionament regulat (Zona Blava)

Article 4t. Quota tributària
Es fixen les noves tarifes de la ‘Tarifa Normal’:
A) Tarifa Normal:

Durada
Mínim
30 minuts
1 hora
1,30 hores
2 hores
3 hores
5 hores
7 hores
9 hores

Zona 1
0,35 €
0,90 €
1,75 €
2,70 €
3,55 €
5,40 €
----------

Zona 2
0,35 €
0,90 €
1,75 €
2,70 €
3,55 €
5,40 €
----------

Zona 3
0,35 €
0,75 €
1,70 €
2,55 €
3,35 €
5,25 €
----------

Zones 4 i 5
0,35 €
0,90 €
1,75 €
2,70 €
3,50 €
5,00 €
5,90 €
6,50 €
7,00 €

Zona 6
0,25 €
---0,25 €
---0,40 €
0,60 €
1,00 €
1,40 €
2,00 €

Zona 7
0,40 €
---0,40 €
---0,85 €
1,20 €
2,00 €
2,80 €
3,60 €

ANNEX 16 (Acord 16)
Ordenança fiscal núm. 16

Taxa de registre i recollida d’animals

Article 1r. Fonament i naturalesa.
S’afegeix un nou paràgraf:
L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú te delegades a la Mancomunitat Penedès Garraf
les competències de recollida i custòdia dels animals abandonats.

Article 4t. Quota tributària.
Es dóna nova redacció:
1.- Registre i cens dels animals ......................................................
2.- Registre d’animals adoptats ......................................................

5,00 €
3,00 €

ANNEX 17 (Acord 17)
Ordenança fiscal núm. 17

Taxa subministrament d’aigua potable

Article 7è. Quotes
Es fixen les noves tarifes:
Tipus De Facturació
COMPTADOR DOMÈSTIC (*)
Quota de servei Euros/Mes.
Primer Bloc Euros/m3 (fins 18 m3/Trimestre)
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre)
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre)
Quart Bloc Euros/m3 (mes de 54 m3/Trimestre)
Comptador General (excés, Bloc Únic) Euros/m3
(*) 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.
Primer Bloc Euros/M3 (fins 18 m3/Trimestre)
Segon Bloc Euros/M3 (de 19 a 36 m3/Trimestre)
Tercer Bloc Euros/M3 (de 37 a 54 m3/Trimestre)
Quart Bloc Euros/M3 (mes de 54 m3/Trimestre)
(*) 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.
Primer Bloc Euros/m3
Segon Bloc Euros/m3
Tercer Bloc Euros/m3
COMPTADOR INDUSTRIAL
Quota de servei Euros/Mes.
Primer Bloc Euros/m3
Segon Bloc Euros/m3
Tercer Bloc Euros/m3
COMPTADOR REC - PISCINES
Quota de servei Euros/Mes.
Primer Bloc Euros/m3
Segon Bloc Euros/m3
Tercer Bloc Euros/m3
COMPTADORS PROVISIONALS

Euros
6,5106
0,4235
0,8187
1,2153
1,6021
1,0352

4,8829
0,3176
0,6140
1,2153
1,6021

7,8749
0,4775
1,0352
1,7597
13,0040
0,4775
1,0352
1,7597
0,0000
13,0040
0,5725
1,0352
1,7597

Quota de servei Euros/Mes.
Primer Bloc Euros/m3 (fins 18 m3/Trimestre)
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre)
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre)
Quart Bloc Euros/m3 (mes de 54 m3/Trimestre)
COMPTADORS EN ALTA I MUNICIPALS I ALTRES
Boc únic alta, Euros/m3
Bloc únic serveis municipals, Euros/m3
Consum per us contraincendis no justificat, Euros/m3
Consum per fuites involuntàries (art.43 Reglament), a preu de segon bloc de
cada ús
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT
Aforament domèstic Euros/m3
Aforament domèstic baix ingrés Euros/m3
Aforament propietat Euros/m3
Aforament famílies nombroses Euros/m3
Aforament propietat famílies nombroses Euros/m3
Aforament industrial-comercial-rec-piscines
MANTENIMENTS ESCOMESES
Manteniment comptador ordinari, Euros/Trimestre
Manteniment comptador especial NT(Telecom), Euros/Trimestre
Manteniment aforament (sector pressió provisional) Euros/Trimestre
Manteniment aforament (Sector Pressió Definitiva) Euros/Trimestre
ALTES DE SERVEIS I ALTRES
Dret d’alta (comptador)
Drets de bateria de comptador (alta per pis)
Drets d’escomesa general a bateria (alta per bloc)
Drets de comptador domèstic de 13 mm (per pis)
Drets de comptador domèstic de 13 mm (habitatge unifamiliar)
Arqueta per un comptador domèstic De 13 mm (vorera)
Arqueta per dos comptadors domèstics de 13 mm (vorera)
Arqueta per tres comptadors domèstics de 13 mm (vorera)
Trasllat de portella de comptador
Adaptació d’escomesa per subministrament amb aigua directa
Trasllat de títol de propietat
Canvi de nom del contracte
Revisió Anual d’instal·lacions
Tramitació impagats primer nivell
Tramitació impagats segon nivell
Tarifa per Inspecció d’instal·lacions
Tarifa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5)
Drets d’us contraincendis DN 25 (per dia i boca efectiva)
Drets d’us contraincendis DN 45 (per dia i boca efectiva)
Drets d’us contraincendis DN 70 (per dia i boca efectiva)
Drets d’us contraincendis DN 100 (per dia i boca efectiva)
Drets de tancament - obertura
ALTES DE SERVEIS ESPECIALS
Drets d’alta instal·lacions contraincendis

6,5106
2,1187
2,5492
2,9178
3,2845
0,0000
0,8418
0,3185
1,0828

1,4589
1,0943
1,4070
1,3130
1,2663
1,9677
3,0949
6,5412
4,1163
7,7694
64,05
116,39
492,28
144,46
420,81
174,41
266,60
289,86
461,96
442,68
0,00
0,00
32,14
1,33
6,43
45,05
41,74
0,33
1,08
2,61
5,33
21,51
71,26

Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 13-20 mm
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 25 mm
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 30 mm
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 40 mm
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 50 mm
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 65 mm
Connexió d’instal·lacions contraincendis D.N. 80 mm
Boca de rec D-45
Boca d’incendis D-70
Hidrant contraincendis D.N. 100 mm senyalitzat
CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ
PROVISIONAL
Canvi d’aforament a comptador domèstic tarifa ordinària o Fam.
Nombrosa
Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa)
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa, no
inclou O.C. a la façana, ni arqueta)
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera (inclou
obra civil i arqueta)
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis
d’abonat amb baix ingrés)
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou obra
civil a la façana, ni arqueta)
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 20
(inclou obra civil i arqueta)
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)
Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa)
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa, no
inclou O.C. a la façana, ni arqueta)
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera (inclou
obra civil i arqueta)
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis
d’abonat amb baix ingrés)
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou obra
civil a la façana, ni arqueta)
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 20
(inclou obra civil i arqueta)
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i
superiors, sota pressupost

461,96
619,69
802,66
889,73
1.010,39
1.159,32
1.329,26
492,77
921,33
1.292,93

97,16
492,28
142,87
388,18
72,87
142,87
142,87
388,18

107,95
492,28
142,87
388,18
80,96
142,87
142,87
388,18

ANNEX 18 (Acord 18)
Ordenança fiscal núm. 18

Taxa Serveis Cementiri

Article 7è. Quotes
Es fixen les noves tarifes:
1. Entrada de cadàvers
a) Per enterraments ............................................................................

Euros
58,10

b) Gestió i recollida de residus ...........................................................

15,85

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.......................................................................................
Capelles........................................................................................
Hipogeus ......................................................................................
Nínxols de concessió....................................................................
Nínxols de lloguer (dos anys mínim).............................................

121,45
121,45
89,75
58,10
116,20

d) Títols de propietat funerària o la seva renovació.
- Per a cada títol o duplicat que s’expedeixi ...................................

21,10

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

63,40

2.- Concessió de sepultures i terrenys
a) Hipogeus, cada un ........................................................................

5.492,00

b) Nínxols:
1r pis ...........................................................................................
2n pis ...........................................................................................
3r pis ...........................................................................................
4t pis ............................................................................................
5è i 6è pis .....................................................................................

2.451,00
2.746,00
2.451,00
2.070,60
1.881,00

c) Columbaris per a restes o cendres de cadàvers, lloguer 10 anys,
inclosa la làpida ............................................................................
(...)

565,30

d) Terrenys per a la construcció de panteons, per m2 .......................

381,00

3.- Cànon de conservació
Els titulars de qualsevol concessió pagaran en concepte de
despeses de conservació i manteniment per any:
a) Hipogeus .................................................................................
b) Nínxols ....................................................................................
c) Panteons .................................................................................
d) Capelles ..................................................................................
e) Columbaris ..............................................................................

37,00
15,85
52,85
52,85
12,70

4.- Modificacions del dret funerari
a) Per a cada cessió o traspàs entre ascendents o descendents en
línia directa o entre cònjuges:
Panteons ......................................................................................
Capelles .......................................................................................
Hipogeus ......................................................................................
Nínxol amb ossera .......................................................................
Nínxol sense ossera .....................................................................
b) Si l’hereu fos parent en línia col·lateral amb el causant:
Panteons .......................................................................................
Capelles ........................................................................................
Hipogeus .......................................................................................
Nínxol amb ossera ........................................................................
Nínxol sense ossera .....................................................................
c) Entre estranys, qualsevol que sigui la causa de la transmissió:
Panteons .......................................................................................
Capelles ........................................................................................
Hipogeus .......................................................................................
Nínxol amb ossera ........................................................................
Nínxol sense ossera .....................................................................
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 ....................................................….............................
En les altres sepultures ................................................................
c) Obrir i tancar una sepultura, a petició dels particulars ...................
d) Col·locació d’un cadàver a la sala d’observacions a petició de
persones interessades .................................................................
e) Col·locació d’un cadàver a la cambra frigorífica, a petició del
familiars, per cada dia ..................................................................
f) Per escurament i neteja de sepultures:
- A l'interior de panteons, capelles o hipogeus ........................
- En nínxols amb ossera ..........................................................
- En nínxols sense ossera ........................................................

89,75
89,75
31,70
31,70
31,70
116,20
116,20
44,40
44,40
44,40
153,25
153,25
97,30
97,30
97,30

58,10
58,10
58,10
58,10
42,25
26,40
26,40
19,03

6.- Altres Serveis
a) Condicionament sepultura (inclou sudari) ......................................
b) Condicionament sepultura amb hora concertada ...........................
c) Neteja i ofrena (1 vegada a l’any) ...................................................
d) Neteja i ofrena Nínxol (3 vegades a l’any) .....................................
e) Moviment elements decoratius .......................................................

68,65
95,10
54,10
147,35
26,40

ANNEX 19 (Acord 19)
Ordenança fiscal núm. 19

Taxa per prestació de serveis de mercats

Article 7è. Quotes
1. Permís de venda:
Es fixa la nova tarifa:
206,00 Euros per metre lineal de parada
2. Traspàs:
Nova redacció del darrer paràgraf de la lletra a), i fixació tarifes lletres c), d) i e):
a) (...)
La base d’aquest percentatge serà la major de les quantitats següents:
- L’import real del traspàs
- El valor de referència calculat a raó de 5.623,28 € per metre lineal de les
parades objecte de traspàs en les parades del Mercat del Centre
- El valor de referència calculat a raó de 1.400,00 € per metre lineal de les
parades objecte de traspàs en les parades del Mercat de Mar
c) (...) 145,00 Euros per metre lineal de parada.
d) (...) 241,00 Euros per metre lineal de parada.
e) (...) 384,00 Euros per metre lineal de parada.
3. Drets d’ocupació de les parades i gaudiment dels serveis de mercat
Nova redacció i afegir Número 4 per Taxes per utilització de serveis:
3. Taxes per adjudicació de les parades
a)

Aquesta taxa només la satisfaran les noves adjudicacions en el moment de la
concessió, que es farà en funció d’allò que estableixi el Plec de Condicions per a

l’adjudicació de parades i d’acord amb el que preveu el Reglament dels mercats
municipals de Vilanova i la Geltrú:
Mercat
Mercat del Centre

Mercat de Mar

b)

Durada
adjudicació
> 40 anys
Entre 25 i 40 anys
Entre 10 i 25 anys
Entre 5 i 10 anys
< 5 anys

Euros metre lineal
de parada
5.633,28
3.379,97
2.253,31
1.689,98
1.126,66

> 40 anys
Entre 25 i 40 anys
Entre 10 i 25 anys
Entre 5 i 10 anys
< 5 anys

1.400,00
840,00
560,00
420,00
280,00

Les parades dels mercats, qualsevol que sigui la seva classe, que no hagin tingut
licitador a la subhasta per a la seva adjudicació, i siguin concedides
temporalment, pagaran, mentre duri aquesta situació, la taxa del número 4 que
els sigui aplicable amb el recàrrec d’un 50 per 100.

4. Taxes per utilització dels serveis de mercat
MERCAT DEL CENTRE
(Mercat públic)
1.- Ocupació continuada Parades de venda, quota per metre
lineal/mes:
- Parades de fruita i verdura............................................................
- Resta de llocs (inclòs el Bar) ........................................................
Venda d’ous:
Les parades autoritzades per a la venda d’ous, fora de les
reconegudes com a volateries, satisfaran un suplement de 16,00
Euros/mensuals.

Euros
30,75
37,50

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.
2.- I. Utilització de soterranis del Mercat (magatzems)
Tots els magatzems (€/m2/mes)
II. Cambres de fred
a) Compartiments de totes les cambres frigorífiques del

Euros
14,30

mercat a excepció de la cambra de la carn:
b) Compartiments de totes les cambres frigorífiques del
mercat a excepció de la cambra de la carn:
- Amb llicència (€/mes per compartiment o gàbia)
L’ús temporal de les cambres suposarà un recàrrec d’un
50% respecte de la tarifa corresponent.
c) Cambra frigorífica de la carn (€/mes per compartiment o
gàbia)
La utilització d’aquesta cambra incorpora l’ús i manteniment
de l’obrador i guies de transport.

94,70

302,00

3.- Utilització dels obradors d’aviram, porcí i bacallà, per dia i obrador

13,80

4.- 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).

5,60

MERCAT DE MAR
1. Ocupació continuada de parades de venda (inclòs el bar), per
metre lineal de parada al mes
2. Supermercat, per m2 / mes
3. Utilització de la cambra frigorífica, per m2/mes
4. Utilització de l’obrador de la carn, per m2/mes
5. Utilització dels magatzems, per unitat
(...)

Euros
36,50
5,10
6,30
8,35
34,00

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 ................................................................................
13,00
Altres llocs de venda .......................................................................
18,80
2. Quota per metre lineal o fracció per dia, fora dels dies de mercat
setmanal (*):
Fruita i verdura.................................................................................
Altres llocs de venda........................................................................
(*) 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.................................................................................
Altres llocs de venda........................................................................
(...)

1,30
2,95
77,10
110,00

MERCAT AMBULANT LA COLLADA - ELS SIS CAMINS
Quota per metre lineal o fracció de parada per mes en els dies de
mercat setmanal ...............................................................................

Euros
12,15

MERCAT AMBULANT - MAR
Quota per metre lineal o fracció de parada per mes en els dies de
mercat setmanal ...............................................................................

Euros
12,15

En tot cas les tarifes establertes als apartats anteriors s’hauran de satisfer
dintre dels primers 10 dies de cada mes.
Es traslladen a l’Ordenança Fiscal Número 26, Taxes per aprofitament o utilització
privativa del domini públic municipal, Annex 2, Activitats a la via pública i a les
platges, creant un nou Apartat 2-E, Mercadets, Festes i Fires, els apartats:
-

Mercats dels diumenges brocanters, alimentació artesana, art i artesania.
Mercat d’artesania d’estiu d’elaboració pròpia i productes comprats a tercers
per a petit regal.
Mercat d’artesania de Nadal i Reis.
Mercat d’artesania de Setmana Santa.

ANNEX 20 (Acord 20)
Ordenança fiscal núm. 20

Taxa per prestació de serveis d’atenció a les
persones

Article 2n. Fet imposable.
S’afegeix el Número 4):
4) Servei de transport en trenet turístic.

Article 7è. Quotes
Es fixen les noves tarifes de les lletres A) i D):

Núm.
Membres

A) Menjador del Casal Municipal d’avis Can Pahissa
1.- De dilluns a divendres:
2.- Dissabtes, diumenges i festius
(...)
BONIFICACIÓ 90%
INGRESSOS NETS
FINS A

(...)
ÀPATS
MENJADOR
Laborable Festiu
TAXA
0,63
0,76
€/àpat
€/àpat
20,20 €/mes

BONIFICACIÓ 75%
INGRESSOS NETS
FINS A
(...)
ÀPATS MENJADOR
Laborable

Festiu
1,89
1,63 €/àpat
€/àpat
50,70 €/mes

Euros
6,50
7,75

BONIFICACIÓ 50% BONIFICACIÓ 25%
INGRESSOS NETS INGRESSOS NETS
FINS A
FINS A
(...)

(...)

ÀPATS MENJADOR ÀPATS MENJADOR
Laborable

Festiu Laborable Festiu
3,82
4,85
5,60
3,11 €/àpat
€/àpat
€/àpat
€/àpat
101,00 €/mes
152,00 €/mes

D) Informes per reagrupament familiar

64,50 €

S’afegeix un nou apartat E):
E) Bitllets Trenet turístic:
Bitllet senzill adult:
Bitllet senzill infantil (de 3 a 12 anys):
Bitllet senzill nens 0 a 2 anys:
Bitllet turístic 1 dia adult:
Bitllet turístic 1 dia infantil (de 3 a 12 anys):
Bitllet grup (a partir de 10 persones, només horari matí), per
persona:

Euros
3,00
2,00
Gratuit
5,00
3,50
1,50

ANNEX 21 (Acord 21)
Ordenança fiscal núm. 21

Article 7è. Quotes
Es dóna nova redacció:

Taxa per aprofitament de l’estació d’autobusos

Les quotes son les següents:

A - Entrada i sortida d’un autobús de viatgers:
- Línies interurbanes ....................................................................
- Línies suburbanes .....................................................................
- Serveis discrecionals, per a cada servei....................................
B - 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 ........

Euros
0,61
0,61
2,02
25,60

ANNEX 22 (Acord 22)
Ordenança fiscal núm. 22

Taxa per la utilització d’edificis municipals

TEATRE PRINCIPAL
Es fixen les noves tarifes:
Preus establerts
(...)
CATEGORIA
A
B/C
D
E

SALA DE REPRESENTACIÓ
MÀX. 6H
MÀX. 9H
MÀX. 12H
Gratuït
Gratuït
Gratuït
126,75 €
148,00 €
169,00 €
195,40 €
211,00 €
264,00 €
528,00 €
687,00 €
898,00 €

SALA D’ASSAIG
4,25 €
-

PERSONAL
Conserge / Porter ................... 27,45 € / hora o fracció
Neteja (*) ................................ 28,00 € / hora o fracció
30,60 € / 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.
AUDITORI EDUARD TOLDRÀ
Sala Gran
Es fixen les noves tarifes:
Preus

(...)
CATEGORIA
A
B/C
D
E

SALA DE
REPRESENTACIÓ
MÀX. 6H
MÀX. 9H
0€
0€
127,50 €
148,00 €
194,00 €
214,20 €
521,00 €
679,00 €

PERSONAL
Conserge / Porter ................... 27,45 € / hora o fracció
Neteja (*) ................................ 28,00 € / hora o fracció
30,60 € / 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.
Sala Petita
Es fixen les noves tarifes:
Preus
(...)
CATEGORIA
USUARI
A
B
C

MÀX. 3H

MÀX. 6H

0,00 €
81,60 €
204,00 €

0,00 €
102,00 €
306,00 €

PERSONAL
Conserge / Porter ................... 27,45 € / hora o fracció
Neteja (*) ................................ 28,00 € / hora o fracció
30,60 € / 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.
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
Es fixen les noves tarifes:
Preus
(...)

CATEGORIA
USUARI
A
B/C
D
E

SALA INFANTIL BIBLIOTECA
SALES REUNIONS
JOAN OLIVA i SALA D’ACTES
BIBLIOTECA ARMAND
DE LA BIBLIOTECA ARMAND
CARDONA
CARDONA
Sense cost
Sense cost
26,50 € / 2 hores
23,25 € / 2 hores
76,50 € / 2 hores
51,75 € 131,00 € 227,00 €
1 Hora
3 Hores
6 Hores
132,00 € hora

A totes les categories d’usuaris s’afegirà el cost del conserge,
per hora o fracció

27,45 €

LA SALA
Es fixen les noves tarifes:
Preus
(...)
CATEGORIA
USUARI
A

ACTES

SALA
VOLTES
Gratuït

SALA
EMERGENTS
Gratuït

Celebració d’actes acadèmics o de
divulgació cultural fins a 3 hores
137,30 €
63,35 €
Celebració d’actes acadèmics o de
B
divulgació cultural superior a 3 hores,
per hora
59,20 €
42,25 €
Altres tipus d’actes, per hora (1)
317,00 €
159,00 €
Celebració d’actes acadèmics o de
divulgació cultural, fins a 3 hores
190,00 €
95,00 €
Celebració d’actes acadèmics o de
E
divulgació cultural superior a 3 hores,
per hora
68,65 €
52,80 €
Altres tipus d’actes, per hora (1)
380,15 €
211,20 €
(1) Per a la utilització de còctels o aperitius el temps màxim
d’autorització continuada serà de tres hores.
Conserge / Porter

PERSONAL
27,45 € / hora o fracció

OAP VICTOR BALAGUER
Es fixen les noves tarifes:
Preus
(...)

(*)

(**)

A

Totes

B/C

D/E

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sala
Biblioteca
Patrimonial i sala
noble de la Casa
de Santa Teresa
Gratuït tots
els espais
de lloguer
139,75 €
59,00 €
300,00 €
--194,00 €
75,60 €
377,00 €
-----

Jardins
Biblioteca
Museu
Balaguer

Jardins
Museu
Romàntic

Sala exposicions
3a planta
Museu Romàntic

Gratuït tots
els espais
de lloguer
139,75 €
59,00 €
300,00 €
484,00 €
194,00 €
75,60 €
377,00 €
603,00 €
168,30 €

Gratuït tots
els espais
de lloguer
139,75 €
59,00 €
300,00 €
484,00 €
194,00 €
75,60 €
377,00 €
603,00 €
168,30 €

Gratuït tots
els espais
de lloguer
64,20 €
45,55 €
140,00 €
280,00 €
90,00 €
56,00 €
224,00 €
334,40 €
168,30 €

(...)
SERVEIS ADDICIONALS
Conserge / Porter
27,45 € / hora o fracció
Equip de so (no inclou personal)
51,00 €
Pantalla i projector
30,60 €
Visites als museus
Es fixen les noves tarifes:
A) Públic individual
Entrada General Museu Víctor Balaguer adults
Entrada General Museu romàntic Papiol adults
Entrada reduïda al Museu Víctor Balaguer (prèvia presentació
de justificant):
(...)
Entrada reduïda al Museu romàntic Papiol (prèvia presentació
de justificant):
(...)

Euros
3,05
4,10
1,55
2,05

B) Públic de grups:
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 46,00 Euros més 1,55
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
Visites teatralitzades (individual)
Visites teatralitzades (grup)
Itinerari urbà i visita comentada (individual)
Itinerari urbà i visita comentada (grup)
Per a visites especials, temàtiques
Per a visites concertades teatralitzades amb Cases Singulars
segons conveni
Tallers familiars
C) Públic escolar:
Visites dinamitzades
Tallers escolars
Itinerari + visita museu per escoles

61,20
10,20
204,00
5,10
61,20
5,10
3,05
10,20
46,00
61,20
61,20

(...)
TORRE BLAVA
Es fixen les noves tarifes:
A) Públic individual
Entrada general adults
Entrada reduïda (...)

EUROS
1,55
1,05

B) Públic de grups
Per a públic en general grups amb un mínim de 10 persones i
màxim de 20 persones, amb concertació prèvia
Per a visites especials, temàtiques... d’acord amb el programa
C) Públic escolar, visita comentada

30,60
30,60

CASAMENTS
Es fixen les noves tarifes:
Espai
Saló de Plens de l’Ajuntament

Dissabtes
Laborables

Tarifa 1

Tarifa 2

118,00 €
90,00 €

197,00 €
148,00 €

Pati del Castell de la Geltrú

Dissabtes
Laborables

Biblioteca Museu Balaguer, Museu Romàntic Can
Papiol i Masia d’en Cabanyes
Dissabtes
Divendres
(...)

185,00 €
148,00 €

307,00 €
247,00 €

432,00 €
313,00 €

670,00 €
549,00 €

ESPAI TOC
Es dóna nova redacció:
Equipament: Espai TOC del carrer de Sant Sebastià, 11.
Condicions: Aquest equipament serà utilitzat com Espai d’Entitats Econòmiques.
Tarifes:
Utilització d’un despatx i dels serveis annexos, per any
A aquesta quantitat cal afegir-hi una fiança

223,30 Euros
103,55 Euros.

RASA MIQUELET
Es dóna nova redacció a l’apartat ‘Equipament’ i es fixen les noves tarifes:
Equipament: El concepte de lloguer d’aquest equipament implica el lloguer de la Sala
d’Actes, per períodes d’hora o fracció. L’ús d’aquesta instal·lació està supeditat 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.
(...)
Preus
(...)
CATEGORIA
USUARI
A
B/C
D/E

LLOGUER SALA
ACTES
Gratuït
21,60 €
63,35 €

Conserge

PERSONAL
27,45 € / hora o fracció

XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS
Es fixen les noves tarifes:
CATEGORIA
USUARI
A
B/C
D/E
Conserge

LLOGUER
JARDINS
Gratuït
Gratuït
63,35 €

LLOGUER SALA
EXPOSICIONS
Gratuït
Gratuït
25,35 €

PERSONAL
27,45 € / hora o fracció

INSTAL·LACIONS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
PÚBLICS
Es fixen les noves tarifes:
Concepte:
Sala d’usos múltiples
Biblioteca
Aula
Pistes esportives, sense llum artificial
Pistes esportives, amb llum artificial
Gimnàs
Vestuaris
Cuina, (elaboració de menjars)
Cuina, (utilització només de l’espai)

Preu Euros/Hora
4,40
4,40
4,40
4,40
6,30
7,15
7,15
10,70
3,60

(...)
- Els col·lectius que facin un ús regular de les instal·lacions i no disposin
d’assegurança hauran de dipositar una fiança de 158,40 € per garantir l’ús
correcte de les mateixes.
MOLÍ DE MAR
Es fixen les noves tarifes:
Espai

Habitacions:
- Allotjament 1er. dia
- Allotjament següents 5 dies, per dia
- Allotjament següents dies, per dia (1)

Tipus 1
(*)
(*)
(*)

Tipus 2
Euros
408,00
296,00
296,00

Tipus 3
Euros
816,00
500,00
500,00

Neteja
Euros
----112,20

Jardins (preu hora):
Aula formació (preu hora):
Cuina + Jardí o Aula formació (preu hora) (2)

(*)
(*)
(*)

12,25
12,25
12,25

40,80
40,80
40,80

----71,40

(...)
Notes:
• (...)
• Els usuaris tipus 2 i 3, hauran de dipositar, obligatòriament, una fiança de
204,00 Euros, que serà retornada en haver comprovat que no hi ha cap
desperfecte a les instal·lacions.
• (...)
NAU DEL FERROCARRIL
Es dóna nova redacció:
Categories d’usuaris
S’estableixen tres categories d’usuaris:
A. Regidories municipals, així com d’altres administracions públiques, centres
d’ensenyament secundari, cicles formatius, batxillerat i d’estudis universitaris.
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 18
hores, amb un aforament màxim de 160 persones.
3) Actes de llarga durada (Concerts i balls), fins a 25 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.
En aquest equipament no es podran dur a terme actes de caràcter polític ni en el seu
format ni en el seu contingut inherent. L’incompliment d’aquest requisit podrà
comportar la suspensió de l’activitat.
La Comissió Tècnica de l’Ajuntament té la potestat d’establir a quina tipologia d’acte
correspon l’activitat proposada.
Preus
Usuaris A i B
Usuari C

Acte tipus 1
92,00 €
0,00 €

Acte tipus 2
207,00 €
0,00 €

Acte tipus 3
289,00 €
0,00 €

Els preus especificats inclouen els següents serveis:
Tipus Acte

Usuari

1
2
3

Tots
Tots
AiB

Hores permanència
conserge
8
18
25

A més dels serveis anteriors subjectes a pagament de les taxes, la entitat
organitzadora té l’obligació de contractar directament els serveis complementaris que
es detallen a continuació:
Tipus Acte

Usuari

1i2

Tots

3

Tots

Servei
- Dos (2) controladors d’accés durant l’horari de
l’activitat.
- Neteja dels espais interiors i exteriors de la
instal·lació.
- 1 Vigilant de Seguretat Privada.
- 3 Controladors d’accés.
- 1 Infermeria mòbil i/o 2 tècnics/es en emergències
sanitàries.
- Neteja dels espais interiors i exteriors de la
instal·lació.

S’afegeix un nou apartat per lloguer d’espais a edificis municipals o altres béns de
domini públic municipal per a instal·lacions de telefonia mòbil:

LLOGUER D’ESPAIS A EDIFICIS MUNICIPALS O ALTRES BÉNS DE DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA MÒBIL
Tipus ocupació
a) Instal·lació estació base de telefonia mòbil a espais d’edificis
municipals o altres béns de domini públic municipal, fins a 40 m2
de superfície ocupada per any .....................................................
En el cas que l’operador requerís d’una major superfície,
s’aplicarien blocs de fins a 40 m2 a raó de 9.000€/any cada bloc
b) Instal·lació de microcel·les, per any ................................................

Euros
9.000,00
1.500,00

ANNEX 23 (Acord 23)
Ordenança fiscal núm. 23

Taxa per serveis de clavegueram

Article 4t. Quota tributària
Es fixen les noves tarifes:

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
Quota Variable. Euros/metre cúbic d’aigua facturada.
• Local amb consum d’aigua per comptador d’ús no domèstic
Quota fixa, euros per trimestre
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada
• Habitatge o local amb consum d’aigua per aforament d’ús domèstic
Quota Fixa, euros per trimestre
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada
• Local amb consum d’aigua per aforament d’ús no domèstic
Quota fixa, euros per trimestre
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada
• Habitatge o Local amb consum d’aigua aliè, sense control de cabal
(cubes, pous, etc.)
Quota fixa, per trimestre
b) Pels serveis de connexió de les noves escomeses de clavegueram
privades, a la xarxa pública municipal de clavegueram i inspecció
d’escomeses:

6,1412
0,0379
6,8539
0,0382
6,4095
0,0395
7,1927
0,0400
8,7210

- 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...
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres.........................
- 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...
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ........................
- 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...
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ....................
- 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.....
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ........................
- 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 llargària.....
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ....................
- 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.....
Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ........................

1.890,57
264,17
2.297,49
381,58
2.745,78
537,69
2.088,02
329,55
2.620,37
505,66
3.348,84
748,49

c) (...)
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

381,20

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

87,55

(...)

ANNEX 24 (Acord 24)
Ordenança fiscal núm. 24

Taxa serveis d’inspecció sanitària

Article 4t. Quota tributària
Es fixen les noves tarifes:
1) Inspecció de control sanitari:
2) Autorització sanitària dels apartats B i C de l’article 2.1:
3) Per cada inspecció complementària al control sanitari (1):

EUROS
90,80
131,00
132,60

4) Inspecció realitzada per tècnics municipals, a conseqüència de
sol·licituds d’inspecció fora del tràmit de control sanitari o autorització:
- Hora Normal
- Hora en horari nocturn o en dies festius

107,10
214,20

ANNEX 25 (Acord 25)
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

Article 5è. Quota tributària.

Es fixa la nova tarifa:
Concepte
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 ........................................

Euros
214,20

ANNEX 26 (Acord 26)
Ordenança fiscal núm. 26

Taxes per aprofitament del domini públic

OF 26 – Annex 1

GUALS

Es dóna nova redacció al Número 5 i es fixen les noves tarifes:
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 ....................................................
De 7 a 25 places d’aparcament ..................................................

Euros

105,65
211,20

De 26 a 50 places d’aparcament ................................................
De més de 50 places d’aparcament ...........................................
b) De més de 3 metres d’amplada
De 1 a 6 places d’aparcament ....................................................
De 7 a 25 places d’aparcament ..................................................
De 26 a 50 places d’aparcament ................................................
De més de 50 places d’aparcament ...........................................

370,00
528,00
126,75
253,50
444,20
634,00

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.

42,25

4. Guals en gasolineres o estacions de subministrament de carburants,
per cada espai diferenciat del domini públic on es realitzi
l’aprofitament.

612,00

5. Guals en locals i 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 ................................................
- Més de 300 m2 de superfície del local ..............................................

255,00
408,00

6. Per l’entrega de cada clau de pilona als titulars de llicència de guals en
carrers o zones d’accés restringit al trànsit

18,90

OF 26 – Annex 2

Activitats a la via pública i a les platges

A) PARADES, BARRAQUES, ESPECTACLES, ATRACCIONS O RODATGES EN
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC.
Es dóna nova redacció:
Mòdul bàsic:
Mòdul per a tómboles:

Euros
21,65
3.608,00

La quota tributària serà la resultant d’aplicar el mòdul, rectificat pel coeficient,
en funció de la superfície, del Tipus d’ocupació i dels dies d’ocupació.

Dies d’ocupació
Les quotes resultants dels coeficients especificats corresponen a:
A) Cada dia d’ocupació sempre que el període no ultrapassi els tres dies.
B) Deu dies d’ocupació quan aquesta sigui superior a 3 dies i igual o inferior a 10
dies.
C) Deu dies d’ocupació per cada període de deu dies o fracció que excedeixi dels
deu primers que es liquidaran segons l’indicat a la lletra B).
TIPUS OCUPACIÓ
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, firaires i barraques de qualsevol tipus d’objectes,
activitats o productes que no estiguin contemplats en altre
apartat específic, per m2/dia o fracció ...................................
a1) 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......................................
a2) Quan es tracti de fires d’interès especial per
l’Ajuntament, m2/dia o fracció .........................................
b) Els bars i parades d’entrepans i similars per m2/dia o fracció..
c) Els barracons i altres instal·lacions destinades a espectacles,
esbargiments o diversions de qualsevol classe per m2/dia o
fracció.....................................................................................
d) Cotxes elèctrics i muntanyes russes, m2/dia o fracció ............
e) Màquines expenedores.............................................................
f) Atraccions en general per m2/dia o fracció................................
g) Les tómboles amb un màxim de 30 m2, per dia o fracció .....
h) Les tómboles de 31 a 60 m2 per dia o fracció …....................
i) Les tómboles de 61 a 90 m2 per dia o fracció …......................

Coeficient

0,083

0,052
0,050
0,522
0,025
0,024
0,400
0,040
0,100
0,153
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
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:
86,00
- Atraccions en general:
212,00
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.
2. Els circs, o similars, per cada dia d’actuació .............................
Hauran a més a més de deixar una fiança recuperable
mitjançant un dipòsit de 829,00 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.

Coeficient
5,00

3. Concerts o balls a la via pública, cada un i s’exigeix entrada per a la seva
audició:
Coeficient
- Amb orquestra o conjunt .........................................................
6,83
- Amb radioreceptor, tocadiscos o aparells similars .................
1,40
4. Rodatges, per dia de rodatge cinematogràfic, reportatges fotogràfics
publicitaris i anàlegs, amb una finalitat lucrativa, segons el següent quadre:
Zona

Estacionalitat

A

Tot l’any

B

De Juny a

Serveis Municipals
Sense intervenció
Amb ocupació amb vehicles i tall trànsit
Tall trànsit i restricció de pas vianants
Sense intervenció

Taxa (€/dia)
600,00
1.200,00
1.800,00
500,00

Setembre

D’Octubre a
Maig

C

Tot l’any

Zones
A
B
C

Amb ocupació amb vehicles i tall trànsit
Tall trànsit i restricció de pas de
vianants
Sense intervenció
Amb ocupació amb vehicles i tall trànsit
Tall trànsit i restricció de pas de
vianants
Sense intervenció
Amb ocupació amb vehicles i tall trànsit
Tall trànsit i restricció de pas de
vianants

1.100,00
1.600,00
400,00
800,00
1000,00
300,00
600,00
800,00

Pl. de la Vila, Pl. Neus, Pl. Cols, Pl. Soler i Carbonell, Rambla Principal,
Pl. Lledoners, Pl. Assumpció, Pl. Sagrat Cor i Pl. Font i Gumà
Passeig del Carme, Passeig Marítim, Passeig de Ribes Roges, Platges
Resta de carrers i places

Les tarifes s’incrementaran un 20% en els supòsits d’utilitzacions d’aprofitaments
efectuats i no prèviament autoritzats o que ultrapassin els límits d’autorització o
llicència. S’incrementarà també en el cost a indemnitzar a l’empresa
concessionària quan suposi la supressió de places de zona blava i/o en les
despeses generades quan suposi la supressió de parades de bus o regulació
especial de trànsit.
La taxa s’acreditarà i neix l’obligació de contribuir des del moment que es
presenti la sol·licitud per a la utilització privativa del domini públic municipal, que
no es tramitarà si no es justifica el pagament d’aquesta.
Beneficis fiscals:
Gaudiran d’exempció de la taxa els reportatges fotogràfics, rodatges
cinematogràfics o publicitaris i anàlegs que compleixin algun dels següents
requisits:
-

Tinguin per objecte donar a conèixer el municipi.
Es realitzin per estudiants d’escoles de cinema.
Es realitzin per entitats sense ànim de lucre inscrits en el registre
d’entitats de Vilanova.
Les productores que realitzin rodatges per la campanya electoral.

Gaudiran d’una reducció del 75% de la taxa els reportatges fotogràfics, rodatges
cinematogràfics o publicitaris i anàlegs que compleixin algun dels següents
requisits:
-

Es realitzin per empreses amb domicili fiscal a Vilanova
Es realitzin per entitats sense ànim de lucre que no estiguin inscrites al
Registre d’Entitats de Vilanova

El pagament d’aquesta taxa és independent i compatible amb les taxes que es
puguin meritar per ocupació de la via pública com talls de carrer, ocupació amb
vehicles, senyalitzacions, tanques, estructures desmuntables, ocupacions per
activitats econòmiques, etc. Aquestes ocupacions hauran de satisfer les taxes
que els correspongui per ocupació de terrenys de domini públic.
5. Les pancartes i banderoles publicitàries que siguin promocionals
d’una activitat econòmica, satisfaran per dia:
- Pancartes
- Banderoles, per cada 50 unitats

Euros

6. Fiances
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
- Activitats que requereixin Pla d’Autoprotecció

Euros

5,10
15,30

204,00
408,00

B) INDÚSTRIES SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
Es fixa el nou preu del mòdul bàsic:
Mòdul bàsic:

Euros
21,65

C) TAULES I CADIRES SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
Es fixen les noves tarifes del Número 1, es dóna nova redacció al Número 2 per
afegir bonificacions, i els actuals Números 2 a 7 passen a numerar-se del 3 al 8
respectivament:
1.-

Tarifes:

Carrers de 1ª categoria:
a) Temporada d’estiu: segona quinzena de juny, juliol, agost i primera
quinzena de setembre, per mes i m2 ....................................................
b) Temporada mitja: maig, primera quinzena de juny, segona quinzena
de setembre i octubre, per mes i m2 .....................................................
c) Altres mesos, per mes i m2 ....................................................................
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

Euros
7,55
3,70
1,28

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 ....................................................
b) Temporada mitja: maig, primera quinzena de juny, segona quinzena
de setembre i octubre, per mes i m2 .....................................................
c) Altres mesos, per mes i m2 ....................................................................
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%.

6,28
2,65
0,99

2.- Bonificacions
Els establiments que, de manera voluntària durant el 2016, canviïn els seus
equipaments (para-sols, tendals, cadires, etc.) per adaptar-se a l’ordenança vigent,
gaudiran de bonificació a les taxes en els percentatges següents:
- Exercici 2016: 15%.
- Exercici 2017: 10%.
- Exercici 2018: 5%.
Per gaudir de les bonificacions s’hauran de complir els següents requisits:
-

-

Sol·licitud per escrit amb anterioritat a l’adquisició dels equipaments, adjuntant
fotografies i descripció dels materials, per tal de consensuar els diferents models
i obtenir el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals. La instal·lació d’elements
nous que no hagin estat consensuats abans de la seva adquisició no gaudiran de
cap bonificació a les taxes d’ocupació del domini públic.
Estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, especialment de les taxes per ocupació del domini públic que s’hagin
liquidat en anteriors exercicis.
El manteniment de les bonificacions els exercicis 2017 i 2018 requereix acreditar
que els nous equipaments en mantenen en bon estat d’ús.

D) ALTRES OCUPACIONS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
Es fixa el nou preu del mòdul bàsic i la tarifa del Número 9:
Mòdul bàsic:

Euros.
21,65

9. Caixers automàtics, per unitat ......................................................

867,00 €

S’afegeix un nou apartat E), Mercadets, Festes i Fires:
E) MERCADETS, FESTES I FIRES
1. MERCATS DELS DIUMENGES BROCANTERS, ALIMENTACIÓ ARTESANA,
ART I ARTESANIA
Euros
A) Ocupacions trimestrals (tarifa per trimestre natural):
1r trimestre Gener /Febrer/Març ............................................
60,00
2n trimestre Abril/Maig/Juny ..................................................
60,00
3r trimestre Juliol/Agost/Setembre ........................................
60,00
4t trimestre Octubre/Novembre/Desembre ............................
40,00
B) Ocupació per dies (tarifa per dia d’ocupació):
1r trimestre Gener /Febrer/Març ............................................
2n trimestre Abril/Maig/Juny ..................................................
3r trimestre Juliol/Agost/Setembre ........................................
4t trimestre Octubre/Novembre/Desembre ............................

18,00
25,00
25,00
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.
2. MERCAT D’ARTESANIA D’ESTIU D’ELABORACIÓ PRÒPIA I PRODUCTES
COMPRATS A TERCERS PER A PETIT REGAL
Euros/Dia
15,00
25,00

Ocupació per tot el període d’estiu .................................................
Altres ocupacions ...........................................................................
Les parades són carpes de 3 x 3 sense laterals a càrrec del paradista.
3. MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS
Ocupació per tot el període .............................................................

Euros
480,00

Infraestructura a càrrec de l’organització .
4. MERCAT D’ARTESANIA DE SETMANA SANTA
Ocupació .........................................................................................

Euros/Dia
19,80

Les parades són carpes blanques sense laterals de 3 x 3 a càrrec del paradista.
5. MERCAT D’INTERCANVI I DE SEGONA MÀ
Ús de les taules del mercat de segona mà i d’intercanvi ................

Euros/Taula
9,00

Es podrà pagar fins un 25% en ‘turutes’, d’acord amb el projecte i conveni
aprovat amb ECOL3VNG.
Estaran exempts de la taxa els ciutadans/nes que acreditin de manera fefaent la
seva no disponibilitat econòmica.
6. FESTA DE L’ANIMAL
Ús de les carpes amb connexió de llum .........................................

Euros/Dia
121,00

Es podrà pagar fins un 25% en ‘turutes’, d’acord amb el projecte i conveni
aprovat amb ECOL3VNG.
Estaran exempts de la taxa les associacions i entitats sense ànim de lucre que
ho sol·licitin.
7. FIRA DE SANT JORDI

a) Llibreries i Floristeries de Vilanova i la Geltrú ..............................
b) Entitats inscrites al Registre d’entitats de Vilanova i la Geltrú......
c) Entitats no inscrites al Registre d’entitats de Vilanova i la Geltrú
d) Altres floristeries o llibreries i altres no recollits en els casos
anteriors

Euros/
Metre lineal
26,70
22,25
66,80
111,30

Ells sol·licitants que, sense prèvia justificació, no s’instal·lin el dia indicat, hauran
de satisfer una taxa de 30,00 Euros per reserva de l’espai no ocupat.
8. FIRA BLAUVERD
a) Carpa amb tarima i connexió de llum .........................................
b) Espai comercial ..........................................................................

Euros/m2
14,00
5,00

Estaran exempts de la taxa les associacions i entitats sense ànim de lucre que
ho sol·licitin condicionat a la disponibilitat d’espais i als criteris de la Fira.
9. FIRA DE NOVEMBRE
Estands tipus/espai
a) Estand de promoció, per m2 ......................................................
b) Estand de venda, per m2 ...........................................................
c) Estand de cotxes, per m2 ...........................................................
d) Estand d’entitats .........................................................................
e) Espai lliure automoció, per m2 ...................................................
f) Espai lliure comercial, per m2 .....................................................
g) Espai parades artesania, 3 metres lineals .................................

Euros
84,81
98,56
73,26
256,08
9,13
45,32
159,41

10. ALTRES FIRES NO ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT
a) Organització d’altres fires a la via pública, m2/dia o fracció .....
b) Fires o mercadets que siguin de caire promocional i/o
orientades a reactivar un sector geogràfic o econòmic de la
ciutat, per m2/dia o fracció ........................................................

Euros
1,20
0,45

Resten exemptes de pagament:
- Les fires d’especial interès per l’Ajuntament i a canvi d’una prestació de
serveis en la pròpia fira.
- Les fires o mercadets organitzats per entitats o organitzacions sense ànim
de lucre i que tinguin el suport d’una regidoria de l’Ajuntament.
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Ocupació subsòl domini públic

Es fixen les noves tarifes:
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..... 11,30
- 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
101,50
públic dintre o fora del nucli de la població pagaran cada any:
a) Menys de 50 metres lineals ........................................................
2,85
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 .................................................................................................. 196,00
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Ocupació domini públic amb mercaderies

Es fixen les noves tarifes dels Números 1, 2, 3 i 4:

1. TANQUES
Tanques de precaució de qualsevol classe, per cada mes o
fracció d’ocupació del domini públic .................................

Euros/m2 o fracció
7,05

2. BASTIDES

Euros/m2 o fracció
Per cada mes o fracció d’ocupació del domini públic ............
5,10

3. PUNTALS, CAVALLETS I PALS DE CONDUCCIÓ ELÈCTRICA I TELEFÒNICS
Euros / Element
Per cada mes o fracció d’ocupació del domini públic...........
3,15
4.

MATERIALS, RUNES
CONSTRUCCIÓ:

I

ALTRES

INSTAL·LACIONS

ANNEXES

a) Materials de construcció per m2 i dia o fracció ..................................
b) Runes en sac o en contenidor metàl·lic, per m2 i dia:
Obres Majors.....................................................................................
Obres Menors, Rehabilitació de façanes i obres en règim de
comunicació prèvia ...........................................................................
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 .............................................

A

LA

Euros
15,30
8,70
4,35

15,30

5. OCUPACIÓ AMB VEHICLES
Es fixen les noves tarifes i s’afegeix un nou paràgraf com a Nota 3:
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 .......................................................... 38,05
- De 2 a 4 hores ................................................................................... 95,05
- De 4 hores a l dia sencer .................................................................. 170,85

B)

Ocupació per descàrrega de material de 15 minuts com a màxim ....

15,30

C)

Altres ocupacions de la via pública amb vehicles, incloses les
plataformes elevadores, no incloses a l’apartat anterior
- Les 2 primeres hores o fracció ..........................................................
- De 2 a 4 hores ...................................................................................
- De 4 hores a l dia sencer ..................................................................

19,00
47,50
85,60

Notes
3) 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.
6. SENYALITZACIONS
Es fixen les noves tarifes i es dóna nova redacció a la lletra a):
a) Per la senyalització de la reserva d’estacionament i/ o tall de
carrer, sempre que només requereixi una sola tanca per a
mudances o activitats assimilables ..............................................
b) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb
vehicle que suposi la interrupció total de la via pública ...............
c) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb
vehicle que suposi la interrupció parcial de la via pública ...........

Euros/Servei
31,05
95,05
63,35

NOTES COMUNS:
Es fixen les noves tarifes:
2.1) Quan l’ocupació de la via pública suposi l’anul·lació de places d’aparcament:
Per plaça i dia ................................................................ 0,67 €
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
Mig dia (matí o tarda)
Dia sencer
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Zona 1
4,40 €
8,80 €

Zona 2
2,85 €
5,70 €

Zona 3
1,65 €
3,20 €

Zona 4
4,65 €
9,25 €

Zona 5
2,45 €
4,75 €

Horts Urbans

Es dóna nova redacció:
Taxa per utilització privativa dels horts municipals urbans:
- Persones majors de 60 anys pensionistes i/o jubilats
- Persones menors de 65 anys amb renda reduïda (*)
- Entitats i Associacions
- Ciutadans/nes en general que no pertanyen a cap dels
altres grups

Euros / Any
42,85
42,85
71,40
56,10

(*) S’aplicarà als subjectes passius que compleixen les condicions de l’article
24.1 de l’Ordenança Fiscal General.
Taxa per utilització privativa dels horts socials:
- Per a extensions de terreny < 500 m2
- Per a extensions de terreny >= 500 m2

Euros / Any
70,00
140,00

Es podrà pagar fins un 25% en turutes, d’acord amb el projecte i conveni aprovat
amb ECOL3VNG

ANNEX 27 (Acord 27)
Ordenança fiscal núm. 29

Preus Públics

Article 2n.
Es dóna nova redacció al quart apartat del número 2, es suprimeix l’apartat 11
(Desmuntatge de pancartes), es dóna nova redacció al darrer apartat (tarifes
pàrquings), i s’afegeix un nou apartat amb serveis funeraris:
• Cessió de materials per a entitats privades i realització de treballs per
encàrrec d’entitats privades, inclòs el muntatge i/o desmuntatge de
pancartes, així com la reposició per pèrdua o retorn del material malmès.
• Utilització dels pàrquings municipals.
• Prestació serveis funeraris.
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Ensenyaments Esportius

Es fixen les noves tarifes
4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS.
A) ESPORTIU LA PISCINA
Cursets
Natació escolar (import mensual):
1 dia setmana (P3, P4) .....................................................
1 dia setmana (P5) ............................................................
1 dia setmana (1er primària) .............................................
1 dia setmana (2on primària en endavant) .......................
Natació extraescolar (import mensual):

1
Euros
15,17
15,17
10,87
11,96
1

2
Euros
15,17
10,52
5,44
11,96

Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana ........
15,17
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 2 dies/setmana ......
30,28
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana ......
11,96
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.2 dies /setmana ....
23,92
Cursets adults 1 dia / setmana ..........................................
19,24
Cursets adults 2 dies / setmana ........................................
38,48
Cursets d’estiu (juliol a setembre):
3
Curset petits ......................................................................
18,05
Curset infantils ..................................................................
14,24
Curset adults .....................................................................
22,91
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)
Nadons
Petits 1 dia/setmana
Petits 2 dies/setmana
Infantils 1 dia/setmana
Infantils 2 dies/setmana

Abonat
------6,30
12,00

Fill abonat
23,42
21,87
40,64
21,38
39,10

No abonat
52,88
26,12
50,05
24,78
48,40

Cursets natació Adults (€ / mes)
Adults 1 dia/setmana
Adults 2 dies/setmana
Adults 3 dies/setmana

Abonat
25,55
41,13
50,05

Abonat +60 anys
21,38
33,10
39,10

No abonat
31,26
49,55
60,40

Exercici aquàtic pre i post-part (€ /
trimestre)

123,00

---

156,25

Activitats Infantils de Sala
Expressió Corporal
PdG Dance I
PdG Dance II
Fitness Jove

Abonat
12,00
12,00
12,00
12,00

Fill abonat
39,20
39,20
39,20
39,20

No abonat
48,40
48,40
48,40
48,40

Tarifes sense IVA
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Utilització instal·lacions esportives

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PER A LA
PRÀCTICA DE L’ESPORT I COM ESPAIS POLIVALENTS

Es fixen les noves tarifes dels Números 1 a 6, i 7:

1) PAVELLONS I PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS:
(1) Euros (2) Euros
Pavelló Pl. Casernes:
• Pista interior o exterior, ús esportiu, 1 hora ..................
20,70
36,00
• Pista interior o exterior, ús no esportiu, 1 hora .............
99,00
171,00
• Gimnàs petit .................................................................
18,10
31,05
• Gimnàs gran .................................................................
20,70
36,00
• Sales polivalents ..........................................................
18,10
31,05
Pavelló Poliesportiu del Garraf:
• Ús esportiu, 1 pista/hora ..............................................
• Ús esportiu, 3 pistes/hora .............................................
• Ús no esportiu, 1 hora ..................................................
• Sales polivalents ..........................................................
Pistes atletisme:
• Ús esportiu, 1 hora .......................................................
• Ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ........................
• Ús no esportiu, 1 hora ..................................................
• Ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ...................
• Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora .....................
• Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora (amb llum
artificial).........................................................................
• Pistes poliesportives, ús no esportiu, 1 hora ................
• Pistes poliesportives, ús no esportiu, 2 hores ..............
• Camp central, ús esportiu, 1 hora ................................
• Camp central, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial)..
• Camp central, ús no esportiu, 1 hora ...........................
• Camp central, ús no esportiu, 1 hora (amb llum
artificial).........................................................................
• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora .................................
• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial)...
• Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora ............................
• Tot el recinte, ús no esportiu 1 hora (amb llum
artificial).........................................................................
• Gimnàs grup/hora .........................................................
• Espai de Tir amb Arc, 1 hora ........................................
• Espai de Tir amb Arc, 1 hora (amb llum artificial) ........
Pista poliesportiva de la Collada:
• Per hora d’utilització tota la pista ..................................
• Per hora d’utilització meitat de la pista .........................
• Ús no esportiu, 1 hora ..................................................

33,30
100,00
481,00
18,10

57,00
170,60
825,00
31,05

18,50
20,30
96,00
100,00
18,50

31,70
31,70
164,65
171,00
31,70

24,00
96,00
118,00
18,50
20,30
96,00

37,45
164,65
202,00
31,70
35,20
164,65

100,00
120,30
133,40
481,00

171,00
201,00
223,00
825,00

503,00
21,00
18,50
20,30

850,00
36,00
31,70
35,20

20,70
19,30
96,00

35,50
32,80
165,00

2) PISTES D’ATLETISME: USOS INDIVIDUALS EN L’HORARI (1) Euros (2) Euros
ESTABLERT
Expedició targeta identificativa ............................................
1,50
1,50
Adults:
• Tiquet diari ....................................................................
• Abonament mensual ....................................................
• Abonament trimestral ...................................................
• Abonament anual, federats ..........................................
• Abonament anual, no federats......................................
• Abonament 10 entrades ...............................................

2,20
14,05
29,00
43,50
43,50
16,20

2,20
14,05
29,00
43,50
89,55
16,20

Joves:
• Tiquet diari ....................................................................
• Abonament mensual ....................................................
• Abonament trimestral ...................................................
• Abonament anual, federats ..........................................
• Abonament anual, no federats......................................
• Abonament 10 entrades ...............................................

1,85
10,70
22,05
33,10
33,10
11,90

1,85
10,70
22,05
33,10
66,20
11,90

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) .............................................................……
48,05
83,00
Estadi (1 hora) llum artificial ................................................
72,85
125,25
Estadi (1 hora) ús no esportiu .............................................
234,00
404,00
Estadi (1 hora) ús no esportiu llum artificial ........................
260,00
450,00
Camp 1 (1 hora) ..................................................................
Camp 1 (1 hora) llum artificial .............................................
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu ..........................................
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu llum artificial ......................

40,60
55,50
197,00
213,00

74,60
99,40
363,00
383,00

Camp 2 (1 hora) ..................................................................
Camp 2 (1 hora) llum artificial .............................................
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu ..........................................
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu llum artificial ......................
La taxa dels camps de futbol 7 serà un 10% més
econòmica respecte de la quota del camp sencer.

34,05
48,75
164,25
180,00

62,10
89,05
299,00
320,00

20,00

35,50

Sala Polivalent (1 hora)
(1) Tarifa reduïda:
(2) Tarifa normal:

Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a Vilanova i la
Geltrú.
Resta d’usuaris.

4) MUR ARTIFICIAL D’ESCALADA:
Entrada diària
Abonament 10 entrades
Abonament anual socis Talaia i posseïdors targeta federat FEEC
nivell C o D
Abonament anual socis altres clubs i posseïdors targeta federat
FEEC nivell C o D

Euros
4,10
35,70
40,80
122,40

5) ABONAMENTS ESPORTIU LA PISCINA i COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
PARC DEL GARRAF:
Abonaments Mensuals per utilització d’ambdues instal·lacions amb el mateix
abonament:
Matins i
Matrícula
Tot el
caps de Migdia (2)
(1)
dia
setmana
Adults
46,28
39,04
31,07
31,08
Infantils
42,04
19,83
----Quota jove (de 16 a 25 anys)
42,04
29,75
----Majors de 60 anys (3)
42,04
28,93
22,59
--Majors de 65 anys
42,04
28,93
22,59
--Pensionistes
42,04
37,60
28,93
--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
--24,71
----Quota Agents Policials
--24,71
----Baixa temporal
--9,91
----Quotes low cost:
Tot el dia Matins Vespre
Migdia
Low Cost
--24,79
28,93
28,93
Aquestes modalitats d’abonaments no són accessibles a noves persones i
s’extingiran en el moment que no existeixi cap persona antiga abonada en la
modalitat d’abonament.
(1) La matrícula a satisfer és la individual per cadascú dels integrants de la família,
i només és satisfà al moment de donar-se d’alta.
(2)Tarifa aplicable només al CMES ESPORTIUlaPISCINA amb ús exclusiu del
CMES ESPORTIUlaPISCINA en horari 12:30-16:00 hores de dilluns a
divendres més caps de setmana tot el dia.
(3) Aquesta quota només s’aplica als abonats que ja la pagaven abans de 1 de
gener de 2016.
Sobre les tarifes indicades es podran aplicar reduccions de fins al 100% en
campanyes de captació d’abonats.
Abonaments antics (tarifa piscina)
Antics + 60 anys

Matrícula
No accessible

Tot el dia
15,57

Antics
No accessible
23,14
Natació infantil
No accessible
12,39
Natació 2009-2012
No accessible
23,14
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
6) ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS:
Adults Entrada Instal·lació
Infantils Entrada Instal·lació
Menors 5 anys
Lloguer d’armariets, per mes
Lloguer d’armariets, dipòsit
Lloguer de tovallola
Bonus lloguer de tovallola, per mes
3D
Entrenador personal, preu abonat per sessió de 60’
Entrenador Personal, preu no abonat, per sessió 60’
Reposició carnet
Despeses rebut retornat
Lloguer piscina, 1 carrer per hora o piscina petita ELP
Pilates, preu abonat per sessió de 60’
Pilates, preu no abonat per sessió de 60’
Petit parc, nen abonat, per tarda
Petit parc, fill/filla abonat, per hora
Petit parc, nen no abonat, per hora
Bonus petit parc, per mes
Activitat Club spinning
Club spinning, per mes
(1) ESPORTIU LA PISCINA (ELP)
(2) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF
Tarifes sense IVA

(1)
6,57
3,22
Gratuït
4,09
9,40
0,81
10,07
8,68
29,46
36,83
3,44
1,58
39,38
35,37
43,19
-------------

(2)
6,57
3,22
Gratuït
4,09
9,40
0,81
10,07
8,68
29,46
36,83
3,44
1,58
39,38
----0,83
0,83
1,66
8,40
4,70
4,70

8) BATECO:
417,20 €
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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Lloguer materials

Es dóna nova redacció:
1 CESSIÓ DE MATERIALS PER A ENTITATS PRIVADES

MATERIAL
ENTARIMAT (€/m2)
TARIMES TOC
CASETES
TAULES
CADIRES (DE 1 A 15 UNITATS)
CADIRES (DE 16 A 30 UNITATS)
CADIRES (FINS A 60 UNITATS O FRACCIÓ)
TANQUES GROGUES (CADA 10 UNITATS O FRACCIÓ)
TANQUES OBRA (CADA 10 UNITATS O FRACCIÓ)
GRAELLES
BIDONS
CARTELLERES GRISES
CARTELLERES ALUMINI
URNES
MÀSTILS
CARPES
BLOCS DE FORMIGÓ
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: CAIXA D'ENDOLLS A FANAL
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: LLUM CASETES GRISES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: FOCUS
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: CAIXES EXTENSIÓ QUADRES
FESTA
PENJAR PANCARTES
DESPENJAR PANCARTES
TRASLATS DE MATERIAL AMB CAMIÓ (HORA O FRACCIÓ)
TRASLATS DE MATERIAL AMB FURGONETA (HORA O FRACCIÓ)
OFICIAL (HORA O FRACCIÓ)
OPERARI (HORA O FRACCIÓ)

Euros
9,00
30,00
205,00
6,00
20,00
30,00
45,00
25,00
35,00
20,00
10,00
12,00
22,00
10,00
25,00
30,00
3,00
45,00
45,00
55,00
65,00
35,00
35,00
75,00
35,00
28,50
21,00

La cessió dels materials inclou el transport, muntatge i desmuntatge.
2 PREUS DE REPOSICIÓ DE MATERIALS
En cas que el material cedit, al moment de la seva recollida, estigui malmès o s’hagi
extraviat, el cessionari haurà de satisfer els següents preus de reposició:
MATERIAL
TAULA
CADIRA
TANCA GROGA
TANCA OBRA
GRAELLA
BIDÓ
CARTELLERA GRISA
CARTELLERA ALUMINI

Euros
68,00
24,50
50,00
55,00
395,00
20,00
100,00
250,00

NOTA: Tots els imports indicats són unitaris, excepte en els casos que s’indiqui el
contrari.
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Lloguer, cessió i reproducció materials
OAP Víctor Balaguer

Es fixen les noves tarifes:

1. Drets de reproducció i distribució
A) Ús d’investigació:
1. Fotografia Digital: CD (format TIFF a 300 dpi) .........................
2. Fotocòpies, per unitat (només material imprès a partir de
1930 i en bon esta estat de conservació):
DIN A-4 ...............................................................................
DIN A-3 ...............................................................................
3. Impresos bases de dades (per full) ..........................................
4. Despeses de tramesa: .............................................................
5. Digitalització, per unitat:
De 1 a 15 imatges ....................................................................
De 16 a 30 imatges ..................................................................
A partir de 31 imatges ..............................................................
6. Impressió d’imatges digitals (per imatge)..................................
B) Ús diferent d’investigació:
1. Fotografies (per unitat):
- Ús editorial
- Ús publicitari
- Ús en comunicació pública (exposicions, TV...)
2. Material audiovisual (per unitat):
- Ús editorial i en comunicació pública
- Ús publicitari
(...)

Euros
Segons cost
0,15
0,25
0,15
Segons cost
0,65
0,30
0,20
0,20

20,40
61,20
61,20
20,40
61,20

6 Pintura

Materials
4 Bibliogràfics
i
documentals
5 Numismàtica

3 Escultura

20%

Mural
S/tela
S/taula

131,50 or
355,00
abans de 1900

355,00
355,00
533,00

88,00
abans de 1900

355,00
abans de 1900

44,00

44,00

262,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

44,00

Fotografia

Fusta
Pedra
Bronze

50%

2 Gravats

175,00

50%

50%

50%

100%

100%

219,50

1890 a 1940 100%
1941 a 1970 50%
1970 a l’actualitat
10%

100%

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

Obres
Grans
Durada
Restauració
excepcionals Formats o excepcional o
pesos
itinerància

Dibuixos

131,00
88,00
219,50
131,50

Antic segons
tècnics

88,00

Mobiliari
Objectes
Diversos
Orfebreria
Paviment

Import Policromia
Euros

Cartells

Arts
1 decoratives
Arts
Objectes

Tipus Patrimoni

2. Material patrimonial per a exposicions:

*

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
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66,30 €
0,30 €

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 BlavaEspai Guinovart

Es fixen les noves tarifes:

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
Festius i
i Diürns
Nocturns
Euros
Euros
A) Dret a fotografiar l’edifici i els jardins:
Fins a 2 hores:
85,00
142,80
Més de 2 hores:
119,10
224,40
B) Dret a filmar, amb utilització de tots els espais del
Museu per filmar amb equips complexos
(mànegues, càmeres, llums, figurants, ... ):
323,00
530,40
(...)
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
Festius i
i Diürns
Nocturns
Euros
Euros
Si l’ús és compatible amb la visita pública:
- Per cada dia de lloguer
422,45
734,40
- Serveis, per cada dia
85,00
85,00
Si l’ús no és compatible amb la visita pública:
- Per cada dia de lloguer
836,55
1.244,40
- Serveis, per cada dia
85,00
85,00
(...)

3) Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de filmacions i
d’altres:
Per una hora, dins l’horari de visita pública del monument
Per una hora, fora l’horari de visita pública del monument
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Euros
26,40
44,00

Lloguer de la Unitat Mòbil de Canal Blau
Informació

Es fixen les noves tarifes:
Euros
A) Quota lloguer, per dia.............................................................
B) Quota lloguer, per hora diürna:
Dies feiners.......................................................................
Dies festius i caps de setmana..........................................
Quota lloguer, per hora nocturna:
Dies feiners.......................................................................
Dies festius i caps de setmana..........................................
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729,00
186,35
211,15
206,05
238,20

Venda Materials

Es fixen les noves tarifes:

Venda de CD-ROM que conté els teixells de la classificació
de matèries utilitzat a les sales infantils de les biblioteques
municipals ............................................................................
Venda de l’Agenda Escolar Europea de medi ambient.........

Euros / Unitat
36,75
1,00
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Neàpolis

S’afegeixen dos serveis a l’apartat ‘Equipaments’:
Equipaments:
Neàpolis ofereix els següents serveis i equipaments:
- Viver d’empreses.
- Cessió Boxs empresarials.
Preus Públics:
Números 1,2,3,5,6,7 i 9: es fixen les noves tarifes.
Número 4: es fixen les noves tarifes, es treu la lletra C), les lletres D) i E) passen a
ser lletres C) i D) respectivament, i s’afegeix una nova lletra E)
Número 8: es fixa la tarifa i s’afegeixen les tarifes dels 6 nous espais de l’anomenada
‘planta zero’:
1) AUDITORI
EMPRESES
ESAL (entitat sense afany de lucre)
AJUNTAMENT
ALTRES SERVEIS
Personal tècnic (obligatori), per hora
Gravació àudio (CD)
Cabina traducció simultània

Euros
½ dia
1 dia
541,60
974,10
325,40
541,60
189,70
325,40
Euros
27,00
27,00
108,10

2) PLATÓ:
Dia de rodatge (10 h.)
Dia de preparació i desmuntatge (10 h)
Hora extra rodatge
Hora extra preparació
½ jornada
kw
Neteja plató

Euros
650,00
542,00
65,00
54,00
380,00
0,64
108,10

3) ALTRES ESPAIS:
Avant Sala auditori ...............................................
Mirador Neàpolis:

½ dia
---

Euros

1 dia
108,10

- Empreses ...................................................
- Esal (entitat sense afany de lucre) ..........
- Ajuntament .................................................
(...)

216,25
129,55
76,00

379,45
227,45
140,75

4) ESPAI D’EMPRENEDORS:
A) Usuaris que ja ocupen l’espai en 2013 (coworkers actuals):
- Primer any d’ocupació
- Segon any d’ocupació
- Tercer any d’ocupació

Euros / Mes
105,60
127,50
153,00

B) Usuaris nous a partir de 2014 (coworkers nous):
- Primer any d’ocupació
- Segon any d’ocupació
- Tercer any d’ocupació

127,50
153,00
178,50

C) Box Vermell:
- 1 hora
- Bonus 25 hores (usuaris)
- Matí o tarda, 6 hores
- Matí o tarda, 6 hores (usuaris)
- Dia sencer, 12 hores
- Dia sencer, 12 hores (usuaris)

20,40
255,00
61,20
30,60
102,00
510,00

D) Domiciliació social, per mes:
(...)
E) La contractació d’una connexió exclusiva a internet,
diferent de la compartida que ja inclou el lloguer d’espais,
es facturarà al preu de 10,00 € per cada Megabit garantit i
simètric que es contracti.

40,80

5) APARCAMENT:
Cotxe, 24 hores
Moto
Remolc
Bonus:
- 150 Hores
- 180 Hores
- 220 Hores
- 260 Hores

€ / Mes
62,75
25,50
40,80
€ / Bono
45,90
51,00
56,10
63,25

6) ALLOTJAMENTS EN EL CENTRE DE PROCESSAT DE DADES:
1 Armari rack 47 u
½ Armari rack 23 u

€ Alta

€ / Mes

408,00
224,40

420,25
231,15

Rack compartit, per cada u fins a 9
Rack compartit, entre 9 i 16 u. Per cada una
Rack compartit, a partir 16 u. Per cada una
Gestió accessos al node (1)
Accés acompanyat horari laborable (fins 8 hores)
Accés acompanyat fora horari laborable (fins 8
hores)
Consum elèctric, per cada kw/hora (2)
Alta de consum elèctric per armari o ½ armari

25,50
14,30
10,20
51,00

26,50
15,30
11,20
5,10
420,25
630,35
0,36
158,10

(...)
7) ALLOTJAMENTS EN LA TORRE DE TELECOMUNICACIONS DE
NEÀPOLIS I LA SEVA SALA TÈCNICA EXTERIOR:
Euros
Antena en torre, per Mes
Consum elèctric, a facturar en funció de la potència dels equips
instal·lats, per kw/h
(...)

52,55
0,18

8) VIVER D’EMPRESES:
Despatxos destinats a coworkers que necessitem créixer i
disposar d’un espai individual durant tres anys inicials revisables
anualment (Euros per m2 / mes):
(...)

Euros
8,40

Espais ‘planta zero’:
Despatx
1
2
3
4
5
6

m2
14,48
15,17
13,30
15,26
17,73
13,71

Primer any
270,00 €
285,00 €
250,00 €
290,00 €
335,00 €
260,00 €

Segon Any
300,00 €
315,00 €
275,00 €
320,00 €
370,00 €
285,00 €

Tercer Any
325,00 €
345,00 €
300,00 €
350,00 €
405,00 €
315,00 €

9) CESSIÓ BOXS EMPRESARIALS:
Espais cedits a empreses de component tecnològic i creatiu, que
no provenen del cowork amb contractes mínim bianuals (Euros
per m2 / mes):
(...)

Euros
8,15
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Lloguer equip de so i llum Joventut

Es dóna nova redacció a:
- Apartat ‘Tipologies d’usuaris’
- Paràgrafs primer i cinquè de l’apartat ‘Condicions per a la cessió’
- Apartat ‘Preus Públics’:
Tipologies d’usuaris:
S’estableixen dues categories d’usuaris:
A. Regidories municipals, entitats de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre
membres de la Federació Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals,
cogestores de l’espai i entitats i col·lectius sense ànim de lucre registrades al
Registre d’ Entitats de l’ Ajuntament que tenen com a referent la Regidoria de
Joventut.
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,
centres d’ensenyament secundari, cicles formatius, batxillerat i d’estudis
universitaris.
Condicions per a la cessió:
- En cap cas, l’equip no es cedirà ni es llogarà a particulars, a entitats privades amb
o sense afany de lucre, ni a partits polítics, excepció feta de les seccions juvenils
dels partits degudament inscrites al Registre d’ Entitats de l’ Ajuntament.
- (...)
- L’entitat organitzadora haurà de fer-se càrrec de la recollida, muntatge, manipulació,
desmuntatge i retorn de l’equip cedit a l’Oficina Jove (rasa del Miquelet, 16) en el
seu horari habitual (de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de dimarts a dijous, de 16
a 19 h).
- (...)
Preus públics:
La taxa per la cessió dels equips s’estableix en funció de la categoria d’usuari, és per
ús i dia, i no inclou el transport ni l’assegurança:
Usuari A
Usuari B

Per 3 dies
Gratuït
50,00 €
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Pàrquings municipals

1.- PÀRQUINGS GESTIONATS PER LA SOCIETAT VNG APARCAMENTS
Es fixen les noves tarifes, i s’afegeixen noves tarifes per vehicles elèctrics:
Casernes
Rotació
Cotxe 24h
Moto 24h
Cotxe 20-10
Bonus 180h
Bonus 220h
Bonus 260h
Bicicleta rot
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab

per minut
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per dia
per mes
semestral
anual

2016
0,0399 €
63,00 €
37,00 €
47,00 €
64,00 €
71,00 €
79,00 €
1,00 €
6,00 €
25,00 €
49,00 €

Peixateria
Rotació
Cotxe 24h
Moto 24h
Bicicleta rot
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab

per minut
per mes
per mes
per dia
per mes
semestral
anual

2016
0,0399 €
63,00 €
37,00 €
1,00 €
6,00 €
25,00 €
49,00 €

Charlie Rivel
Rotació
Cotxe 24h
Moto 24h
Cotxe 20-10
Bonus 180h
Bonus 220h
Bonus 260h
Bicicleta rot
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab
Bicicleta Ab

per minut
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per mes
per dia
per mes
semestral
anual

2016
0,0399 €
63,00 €
37,00 €
47,00 €
64,00 €
71,00 €
79,00 €
1,00 €
6,00 €
25,00 €
49,00 €

Preu pel pupil·latge de cotxe elèctric durant 24 h............................................... 30,00 €
Preu per pupil·latge de moto elèctrica durant 24 h..............................................10,00 €

2.- PÀRQUING GESTIONAT PER LA SOCIETAT SABA
Es dóna nova redacció:
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 d’octubre a octubre de l’any anterior.
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Serveis Funeraris

Nou Annex:
SERVEIS PER A ADULTS:
- Beneficència
- N° 5/ EPSILON 200
- N° 5/ EPSILON 200 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 7/ EPSILON 400
- N° 7/ EPSILON 400 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 8/ EPSILON 500
- N° 8/ EPSILON 500 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 9/ EPSILON 600
- N° 9/ EPSILON 600 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 10/ VEGA 100/110
- N° 10/ VEGA 100/110 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 11/ VEGA 200/220/230/290
- N° 11/ VEGA 200/220/230 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 12/ VEGA 320/390
- N° 12/ VEGA 320 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 13/ VEGA 400
- N° 13/ VEGA 400 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 14/ TEIDE 100/110/190
- N° 14/ TEIDE 100/110 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 14/ TEIDE 150
- N° 14/ TEIDE 150 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 15/ TEIDE 200
- N° 15/ TEIDE 200 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 15/ TEIDE 250
- N° 15/ TEIDE 250 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 16/ TEIDE 300/310/390
- N° 16/ TEIDE 300/310 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 16/ TEIDE 350

Euros
0,00
242,64
529,47
450,58
737,40
519,62
806,43
728,03
1.014,85
976,28
1.263,09
1.274,75
1.561,57
1.679,16
1.965,97
2.128,11
2.414,92
2.550,27
2.837,09
3.069,88
3.356,68
3.589,49
3.876,32
4.270,20
4.557,00
4.950,91
5.237,72
5.647,95

- N° 16/ TEIDE 350 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 17/ PLATINUM 100
- N° 17/ PLATINUM 100 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 18/ PLATINUM 200
- N° 18/ PLATINUM 200 amb ZENC i VÀLVULA
- N° 19/ PLATINUM 300
SERVEIS PER A INFANTS:
- SERVEI Nº 21
- SERVEI Nº 21 amb ZENC i VÀLVULA
- SERVEI Nº 23
- SERVEI Nº 23 amb ZENC i VÀLVULA
- SERVEI Nº 25
- SERVEI Nº 25 amb ZENC i VÀLVULA
- SERVEI Nº 27
- SERVEI Nº 27 amb ZENC i VÀLVULA
CAPELLES AMB SALA DE VETLLA:
- SALA DE VETLLA
- SALA DE VETLLA MAGNA
- SALA DE VETLLA CONFORT
- SALA DE VETLLA MAGNA CONFORT
LLIBRES DE SIGNATURES
- LLIBRES DE SIGNATURES COLOR
- LLIBRES DE SIGNATURES PELL COLOR

5.934,75
6.344,99
6.631,79
7.760,22
8.047,03
9.708,06
EUROS
115,16
396,34
251,04
527,32
387,93
661,53
1.375,61
2.130,85
350,00
650,00
425,00
725,00
0,00
55,00

SERVEIS COTXES ACOMPANYAMENT
- COTXE ACOMPANVAMENT LOCAL
- COTXE ACOMPANVAMENT EXTERN

72,69
155,26

FURGONS
- FURGÓ RECOLLIDA LOCAL
- FURGÓ RECOLLIDA CIUTAT JUDICIAL
- FURGÓ ORIGEN CEMENTIRI COMARCA
- FURGÓ ORIGEN VELATORI COMARCA
- FURGÓ ORIGEN CEMENTIRI FORA COMARCA
- FURGÓ ORIGEN VELATORI FORA COMARCA
- FURGÓ VELATORI A CEMENTIRI COLINDANT
- FURGÓ VELATORI CEMENTIRI COMARCA
- FURGÓ VELATORI CEMENTIRI FORA COMARCA
- FURGÓ DE TRASLLAT NACIONAL/INTERNACIONAL (PER km)
- COTXE DE CORONES
- FURGÓ AEROPORT
- FURGÓ RECOLLIDA NOCTURN

107,29
169,61
139,01
139,01
213,35
208,96
107,29
139,01
208,96
1,15
68,44
295,54
165,50

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (6) i PSC (5) = 11 vots
Vots en contra: CUP (4), C’s (2), SOM VNG (2) i PP (1) = 9 vots
Abstencions: ERC = 4 vots
2. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS I
SUBVENCIONS RELACIONATS AMB ELS TRIBUTS LOCALS.
Al present acord es recullen els acords relatius a l’aprovació de les Bases per
a la concessió d’ajuts econòmics en els impostos municipals per atendre
situacions especials, que fins ara es recollien a les mateixes Ordenances
Fiscals.
Vist l’informe d’Intervenció, i la proposta de la presidenta de la Comissió
Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, una vegada
informats a la Comissió Informativa de l’Àrea en dates 19 i 26 d’octubre de
2015, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent:

ACORD
“PRIMER. Aprovar les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els
impostos municipals per atendre situacions especials.
BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS EN ELS
IMPOSTOS MUNICIPALS PER ATENDRE SITUACIONS ESPECIALS
1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a la concessió
d’ajuts econòmics per al pagament dels impostos municipals a les persones que es
trobin en situacions especials, ja sigui per les seves condicions socioeconòmiqes o
perquè compleixen les condicions que es determinen en aquestes bases, que els
impedeixen fer-se càrrec de la totalitat o una part de les seves obligacions tributàries.
L’atorgament dels ajuts econòmics regulats en aquestes bases, es regeixen pels
principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació.

Aquestes bases són regulades per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, per les Bases d’execució del Pressupost municipal, i per la normativa
establerta en la Llei de bases de règim local.
L’òrgan competent per concedir els ajuts econòmics és la Junta de Govern de
l’Ajuntament.
2. Persones beneficiàries
Poden ser destinatàries dels ajuts econòmics les persones que compleixin les
condicions que es defineixen en aquestes bases.
Les persones beneficiàries poden rebre més d’una subvenció de les que es preveuen
en aquestes bases, perquè són compatibles.
3. Condicions generals
Es preveuen els següents ajuts econòmics:
A) Ajuts destinats a persones o col·lectius en situacions socioeconòmiques
desfavorides o que ha de gaudir d’una especial protecció:
a) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones per sota
dels nivells de renda fixats en les condicions específiques.
b) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a famílies nombroses
o monoparentals.
c) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que tinguin
increment de quotes tributàries superiors als límits fixats en les condicions
específiques.
d) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a aturats
de llarga durada.
e) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a petites
empreses de fins a 3 treballadors, en situació de pèrdues.
B) Ajuts destinats a fomentar determinades activitats o comportaments d’especial
rellevància social, o que millorin l’entorn urbà, el medi ambient, o fomentin la
creació d’ocupació:
a) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que
realitzen explotacions agràries “agroecològiques”, o a persones que tributen
per terrenys destinats a explotacions agràries, degudament regularitzades,
desenvolupades per ells mateixos.
b) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que
cedeixen el seu habitatge en les condicions fixades per la normativa
aplicable, a la borsa de lloguer social local o comarcal.
c) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica als
titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que utilitzin
combustibles alternatius.

d) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, a
les persones que realitzin les obres detallades en les condicions
específiques, què responen a:
a. Millora, rehabilitació, manteniment i conservació d’edificis i
construccions.
b. Foment de l’activitat econòmica al municipi.
c. Foment de la instal·lació i millora de l’estalvi energètic i/o la utilització
d’energies alternatives.
Per gaudir dels ajuts ni el sol·licitant 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
4. Condicions específiques.
A) Ajuts destinats a persones o col·lectius en situacions socioeconòmiques
desfavorides o que ha de gaudir d’una especial protecció:
A).a) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones per sota dels
nivells de renda fixats en les condicions específiques.
Es concedirà un ajut del 40% de la quota de l’impost a les persones que compleixin
les següents condicions:
o
o

o

o
o

Ser subjecte passiu de l’impost.
Que els ingressos bruts de la unitat familiar no superin els imports anuals
següents:
Membres Unitat familiar
Ingressos Unitat familiar
1-2
11.000,00
3-4
15.000,00
5
18.000,00
6
21.000,00
7 o més
24.000,00
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.
Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i
la Geltrú.
Que sigui l’habitatge habitual de la família.

A).b) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a famílies nombroses o
monoparentals.
Es concedirà un ajut del 75% de la quota de l’impost a les persones que compleixin
les següents condicions:
o
o
o

Ocupar un habitatge en règim de lloguer, sempre que el propietari els
repercuteixi la quota de l’impost.
Tenir la condició de titular de família nombrosa o família monoparental.
Que el valor cadastral de l’habitatge no superi el barem següent:
Membres
1a3
4
5
6
7
Més de 7

Ingressos Unitat familiar
3,5 IPREM
4 IPREM
4,5 IPREM
5 IPREM
5,5 IPREM
6 IPREM

Valor Cadastral
125.000,00
160.000,00
190.000,00
220.000,00
250.000,00
285.000,00

IPREM: Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples, article 2 del
RDLlei 3/2004, en còmput anual.
A).c) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que tinguin
increment de quotes tributàries superiors als límits fixats.
Les persones, subjectes passius de l’impost, pels béns immobles en que resulti una
diferència positiva entre la quota íntegra de l’exercici i la quota líquida de l’exercici
anterior incrementada pels coeficients màxims especificats a continuació, gaudiran
d’un ajut equivalent a la quantitat que representi aquesta diferència positiva.
Definicions als efectes de l’ajut regulat en aquestes bases:
a) Habitatge: l’identificat a la base de dades cadastral i al padró de l’Impost sobre
Béns Immobles amb la clau ‘V’.
b) Habitatge principal: l’ocupat per algun dels propietaris de l’immoble sempre que
l’ocupant estigui empadronat a l’habitatge amb una antiguitat mínima d’un any a
comptar des de la data de meritació de l’impost.
Si l’adquisició de l’habitatge s’ha realitzat dintre d’aquest període d’antiguitat
mínima d’empadronament, el requisit es considerarà complert si
l’empadronament a l’habitatge s’ha formalitzat dintre del mes següent a
l’adquisició.
c) Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa
justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes
justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de
dependència, i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial
pendent de resolució (Article 3.d de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge).
d) Immobles propietat vertical: immobles (clau ‘TODOS’) que no hi figurin a la base
de dades cadastral i al padró de l’Impost sobre Béns Immobles en règim de

propietat horitzontal, i què comprenen un número d’elements diferenciables
superior a un habitatge. En aquest cas només es considerarà ‘Habitatge
principal’ el que compleixi les condicions especificades a la lletra a), considerantse la resta com a ‘Habitatge no principal’. A les superfícies que no tinguin la
consideració d’habitatge se’ls aplicarà el coeficient màxim de ‘Resta immobles’.
e) Resta immobles: els identificats a la base de dades cadastral i al padró de
l’Impost sobre Béns Immobles amb una clau diferent de ‘V’.
Coeficients màxims d’increment:
Ús
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Diferent d’habitatge

Tipus Immoble
Habitatge principal
Habitatge no principal
Habitatge buit
Resta immobles

Coeficient màxim
2,00%
10,00%
12,00%
7,00%

Aquest ajut és compatible amb les bonificacions regulades a l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, però en el cas que una 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 aquest ajut 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 l’ajut 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 coeficient màxim d’increment.
A).d) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per aturats
de llarga durada.
Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l’impost a les persones, subjectes
passius de l’impost, que siguin 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.

A).e) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a petites
empreses de fins a 3 treballadors, en situació de pèrdues
Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l’impost a les petites empreses,
subjectes passius de l’impost, 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.
B) Ajuts destinats a fomentar determinades activitats o comportaments
d’especial rellevància social, o que millorin l’entorn urbà, el medi ambient,
o fomentin la creació d’ocupació:
B).a) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que realitzen
explotacions agràries “agroecològiques”, o a persones que tributen per terrenys
destinats a explotacions agràries, degudament regularitzades, desenvolupades
per ells mateixos.
Es concedirà un ajut del 75% de la quota de l’impost a les persones, subjectes
passius de l’impost, per terrenys destinats a explotacions agràries sempre que el sigui
el subjecte passiu del tribut i desenvolupi l’activitat degudament regularitzada al seu
nom
Es concedirà un ajut del 35% de la quota de l’impost a les persones, subjectes
passius de l’impost, pels 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.

B).b) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles a persones que cedeixen
el seu habitatge en les condicions fixades per la normativa aplicable, a la borsa
de lloguer social local o comarcal.
Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l’impost a les persones, subjectes
passius de l’impost, que cedeixen el seu habitatge en les condicions fixades per la
normativa aplicable, a la borsa de lloguer social local o comarcal pel temps en que es
mantingui la cessió.

B).c) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica als titulars
de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que utilitzin
combustibles alternatius.
Es concedirà un ajut del 25% de la quota de l’impost a les persones, subjectes
passius de l’impost, pels vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que
utilitzin combustibles alternatius com gas natural comprimit, biogàs metà, metanol o
hidrogen, que gaudeixen de la bonificació del 75% de la quota prevista al Número 3
de l’Article 4 de l’Ordenança Fiscal Número 4 reguladora de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica.
B).d) Ajuts pel pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, a
les persones que realitzin les obres detallades.
Es concedirà un ajut del 100% de la quota de l’impost als subjectes passius de
l’impost, per la realització de les obres següents:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Les obres de rehabilitació integral d’edificis en catàleg, d’acord amb el
planejament vigent. No s’aplicarà l’ajut, 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.
Les obres de reforma per deficiències estructurals en l’edifici (aluminosi,
Termites). No s’aplicarà l’ajut si les deficiències estructurals o el mal estat del
immoble es deuen a manca de manteniment del mateix.
Les obres derivades d’incendis, inundacions i altres desastres naturals, amb
l’acord singular de la Junta de Govern Local.
Els canvis de rètols motivats per compliment de la llei de política lingüística
sempre que el nou rètol reuneixi idèntiques característiques que el substituït.
Les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis.
Les obres que s’executin com a conseqüència d’afectacions de projectes
d’urbanització o reparcel·lació.
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.
Les obres que es realitzin amb la finalitat d’eliminar barreres
arquitectòniques.
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.

Es concedirà un ajut del 90% de la quota de l’impost als subjectes passius de
l’impost, per la realització de les obres següents:

o

o

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 l’ajut és necessari
presentar informe tècnic acreditatiu.
La realització d’obres menors i les subjectes a comunicació prèvia 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. Aquest ajut no s’aplicarà a establiments de
restauració i de publica concurrència.

Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l’impost als subjectes passius de
l’impost, per la realització de les obres següents:
o

o

o

o

o

Les construccions, instal·lacions o obres, ja siguin per obra nova o per
rehabilitació, que obtinguin certificació energètica de categoria A o B, sempre
que no vingui imposat per la normativa sectorial aplicable.
Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i habitatges
amb més de 40 anys d’antiguitat, sempre que el pressupost 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.
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.
Que sol·licitin llicències o formalitzin comunicacions prèvies 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.
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.

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

5. Sol·licituds
Els ajuts especificats a l’apartat 4 (Condicions específiques) s’hauran de sol·licitar per
les persones interessades mitjançant el model normalitzat de sol·licitud que
l’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans, dintre de l’exercici pel que es demana
l’ajut, adjuntant fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant.
S’exceptua de sol·licitud i es concedirà d’ofici, a partir de les dades de que disposi
l’Ajuntament, l’ajut especificat a la lletra A).c) (Ajuts pel pagament de l’Impost sobre
Béns Immobles a persones que tinguin increment de quotes tributàries superiors als
límits fixats) de l’apartat 4 (Condicions específiques) d’aquestes Bases.
Cas d’ajuts que entre les condicions específiques facin referència a ingressos o nivell
de renda del sol·licitant i altres membres de la unitat familiar, al moment de presentar
la sol·licitud s’haurà de signar l’autorització expressa per obtenir de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària les dades de renda dels membres de la unitat familiar.
6. Pagament
El pagament dels ajuts atorgats es realitzarà de la manera següent:
1.- Si al moment de la concessió encara no s’ha generat el rebut o liquidació del
tribut, o havent-se generat encara no s’ha realitzat al seu pagament, es procedirà
a descomptar o compensar l’import de l’ajut de la quantitat que resulti liquidada.
2.- Si al moment de la concessió s’ha procedit al pagament del rebut o liquidació del
tribut, es procedirà al pagament de la quantitat reconeguda com ajut mitjançant
transferència al compta bancari que ha de facilitar el beneficiari.
7. Obligacions
Les persones beneficiàries de qualsevol dels ajuts recollits a les presents bases estan
obligades a:
-

Atendre els requeriments que pugui realitzar l’Ajuntament per a la comprovació de
les dades que van servir per justificar la sol·licitud de l’ajut, incloses les dades
econòmiques de la unitat familiar.
Comunicar a l’Ajuntament les alteracions que suposin una modificació
sobrevinguda de les circumstàncies que justifiquen la recepció de l’ajut.
Comunicar expressament les aportacions que hagin rebut d’altres institucions i
organismes pel mateix concepte que s’ha previst en aquestes bases, o que els
hagin demanat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar en un termini de deu dies
hàbils des de la sol·licitud o recepció d’altres ajuts o subvencions.

L’incompliment d’aquests requisits pot ser motiu de la pèrdua de la subvenció i, si
s’escau, del reintegrament de la bestreta.

8. Causes de revocació
Seran causes de revocació de l’ajut atorgat:
• La falsedat de la documentació presentada per la persona interessada o, si
alguna declaració d’aquesta persona, és falsa.
• L’incompliment de les obligacions exposades al punt 7 anterior.
La resolució municipal que declari la revocació de l’ajut requerirà al beneficiari el
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per l’ajut rebut. De no
produïr-se la devolució, es seguirà el procediment de constrenyiment per obtenir el
cobrament.
9. Normes supletòries
Per tot allò que no s’hagi previst en aquestes normes, regeix el que disposa la
normativa reguladora de les subvencions, les Bases d’execució del Pressupost
municipal, i la resta de normativa aplicable en matèria del foment i promoció de les
activitats socials i econòmiques.

SEGON. Sotmetre el text de les bases a informació publica, de conformitat
amb els articles 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS) i 48.1 de la Llei 30/92, durant un termini de 20 dies hàbils mitjançant
la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
referència en el DOGC, entenent-se definitivament aprovades si no es formula
cap al·legació i produint-se la entrada en vigor l’1 de gener de 2016.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (6) i PSC (5) = 11 vots
Vots en contra: CUP (4), C’s (2), SOM VNG (2) i PP (1) = 9 vots
Abstencions: ERC = 4 vots

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10:00 hores, de
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari
general.

