
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE 8 DE NOVEMBRE DE 2012 

 
Acta núm. 15 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 20 hores del dia 8 de novembre de 2012, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, 
es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
BLANCA ALBÀ I PUJOL 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
JOAN MARTORELL MASÓ 
 CLÀUDIA DURAN MAS 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI. 
 
A continuació es tracta l’únic punt de l’ordre del dia, el qual és el següent: 



 

SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I ORDENANÇA 
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS. 

 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Molt bona tarda, benvinguts a aquesta sessió extraordinària del 
Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb un sol punt de l’ordre del dia 
que és el següent, és l’aprovació, si s’escau, de la modificació de les 
ordenances fiscals i ordenança reguladora dels preus públics. 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta inicial presentada pel 
govern i a continuació llegeix el contingut de proposta de transaccional.   
 
Les propostes esmentades es recullen a continuació: 
 

PROPOSTA 
 
A la present proposta es recullen els acords relatius a les modificacions per a 
l’any 2013 de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança reguladora dels Preus 
Públics per a l’any 2013. A més a més d’incloure les modificacions tècniques 
derivades de l’aplicació dels tributs i els preus públics, el text de les quals es 
recullen en els diferents annexos, els percentatges generals d’increment de 
les quotes sobre les de 2012 són els següents: 
 

PERCENTATGES  D’INCREMENT  TARIFES  ORDENANCES  2013 
 

- IBI: 
Valor cadastral < 150.000,00 € 4,00% 
Valor cadastral 150.000,00 – 300.000,00 € 5,50% 
Valor cadastral 300.000,00 – 500.000,00 € 7,00% 
Valor cadastral 500.000,00 – 1.000.000,00 € 8,50% 
Valor cadastral > 1.000.000,00 € 10,00% 

 

- Taxa escombraries domiciliària  20,00% 
Amb tarificació social  

 

- Preus Públics Parc del Garraf 5,00% 
 

- Preus Públics Instal·lacions esportives 20,00% 
 

- Resta Tributs i Preus Públics 3,50% 
 
 



 

Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció així com els estudis 
econòmics elaborats, el President de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis a les persones, una vegada informats a la Comissió Informativa de 
l’Àrea en dates 17, 24 i 31 d’octubre, i 6 i 7 de novembre de 2012, proposa 
l’adopció del següent 

A C O R D 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances 
Fiscals reguladores dels tributs municipals següents: 
 
• Impost sobre béns immobles. OF nº 2 
• Impost sobre activitats econòmiques. OF nº 3 
• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. OF nº 5 
• Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. OF nº 

6 
• Taxa per expedició de documents administratius. OF nº 7 
• Taxa per autorització d’utilitzar en plaques, patents i altres distintius 

anàlegs, l’escut del municipi OF nº 8 
• Taxa per la intervenció integral de l’Administració municipal en activitats i 

instal·lacions. OF nº 9 
• Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del 

sòl, via pública i medi ambient. OF nº 10 
• Taxa per a recollida d’escombraries. OF nº 11 
• Taxa per la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusiva a la via pública. OF nº 12 
• Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia urbana. OF nº 13 
• Taxa per la prestació del servei de comprovació de sorolls molestos 

procedents de vehicles. OF nº 14 
• Taxa per l’estacionament regulat de vehicles. OF nº 15 
• Taxa de registre i recollida d’animals. OF nº 16 
• Taxa per prestació de serveis de cementiri. OF nº 18 
• Taxa per prestació de serveis de mercats. OF nº 19 
• Taxa per serveis d’atenció a les persones. OF nº 20 
• Taxa per aprofitaments a l’estació d’autobusos. OF nº 21 
• Taxa per a la utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions. OF nº 

22 
• Taxa per serveis de clavegueram. OF nº 23 
• Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària. OF nº 24 
• 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. OF nº 25 

• Taxes per aprofitament o utilització privativa del domini públic municipal. 
OF nº 26 

 



 

El text de les modificacions d’aquestes Ordenances es recull a l’annex nº 1 de 
la present proposta. 
  
SEGON. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança reguladora 
dels Preus Públics municipals i dels seus annexos. 
 
El text de les modificacions es recull a l’annex nº 2 de la present proposta. 
 
TERCER. 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. 
 
QUART. 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 i de la nova Ordenança, les quals entraran 
en vigor el dia 1 de gener de 2013 i regiran mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació.” 

ANNEX  I (Acord Primer) 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 2     Impost sobre Béns Immobles 
 
Article 4t.   Exempcions, Bonificacions i Subvencions 
 
Es dóna nova redacció a la lletra a) del Número 2: 
 

a) Tenir la condició de titular de família nombrosa o família monoparental. 
 
 
Es dóna nova redacció al Número 3: 
 

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

 
 
Es dóna nova redacció al primer paràgraf del Número 4: 



 

 
4.- Gaudiran d’una bonificació del 50% a la quota íntegra de l’impost els 

habitatges de protecció oficial i els que en puguin resultar equiparables, de 
conformitat amb la normativa de la Generalitat de Catalunya, durant un 
termini de sis períodes impositius següents al de l’atorgament de la 
qualificació definitiva. 

 
 
Es dóna nova redacció al Número 8: 
 

8.- Gaudiran d’una subvenció equivalent al 75% de la quota de l’impost: 
A) Les persones que compleixen les condicions següents: 

a) Ocupar un habitatge en règim de lloguer, sempre que el propietari els 
repercuteixi la quota de l’impost. 

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

c) Complir la totalitat dels requisits establertes a l’article 3 de 
l’Ordenança Fiscal General. 

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

1 a 3 3,5 IPREM 125.000,00 
4 4 IPREM 160.000,00 
5 4,5 IPREM 190.000,00 
6 5 IPREM 220.000,00 
7 5,5 IPREM 250.000,00 

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

 
B) Els terrenys destinats a explotacions agràries sempre que el subjecte 

passiu del tribut desenvolupi l’activitat degudament regularitzada al seu 
nom.   

 
 
Es fixen els topalls de l’increment màxim del Número 9: 
 

Trams Valor Cadastral Increment màxim 
Valor cadastral < 150.000,00 € 4,00% 
Valor cadastral 150.000,00 – 300.000,00 € 5,50% 
Valor cadastral 300.000,00 – 500.000,00 € 7,00% 
Valor cadastral 500.000,00 – 1.000.000,00 € 8,50% 
Valor cadastral > 1.000.000,00 € 10,00% 

 
 
S’afegeix un nou Número 11: 
 

11. D’acord amb l’establer a l’article 74.2.bis del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 



 

reguladora de les Hisendes Locals gaudiran de bonificació del 95% de la 
quota els immobles destinats a ensenyaments universitaris dels que 
sigui subjecte passiu la Universitat Politècnica de Catalunya, si al llarg 
del primer semestre de 2013 es signa un Conveni amb l’Ajuntament on 
s’estableixen les condicions de relacions recíproques entre ambdues 
institucions. 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 3     Impost sobre Activitats Econòmiques 
 
Article 9è. 
 
Es modifiquen els coeficients previstos al número 1 en funció de la categoria del 
carrer: 

 
a) Carrers de primera categoria 3,32 
b) Carrers de segona categoria 3,13 
c) Carrers de tercera categoria 2,65 
d) Carrers de quarta categoria 2,33 

 
 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 5  Impost sobre Construccions, Instal·lacions i  
      Obres 
 
 
Article  4t.   Beneficis fiscals 
 
Es dóna nova redacció al Número 3 i els actuals Números 3, 4 i 5 passen a ser 
els Números 4, 5 i 6 respectivament: 
 
3.- Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent de la quota, previ la sol·licitud de 
l’interessat, la realització de les obres següents: 

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

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

c) 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 3.4 de l’Ordenança Fiscal General. 

 



 

 
Modificació del número 3 actual (que passa a ser el 4): 
 

4.- 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. 
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a: 
-  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 suprimeix la lletra k) de l’actual Número 5. 
 
 
Article  5è.   Base imposable, quota i meritació  
 
Es fixa el nou tipus del Número 3: 
 

3.- El tipus de gravamen serà del 4,00 per cent. 
 
 
ANNEX  
 
Es dóna nova redacció a l’Annex (Tipus construcció): 
 

Tipus  construcció Euros/ M2 

A) EDIFICI  UNIFAMILIAR FINS A 175 M2:  
Entre mitgeres 599,00 
Aïllat 718,00 

B) EDIFICI  UNIFAMILIAR DE MES DE 175 M2:  
Entre mitgeres 673,00 
Aïllat 808,00 

C) EDIFICI  PLURIFAMILIAR:  
Entre mitgeres 523,00 
Aïllat 628,00 

D) LOCALS COMERCIALS EN PLANTA BAIXA 290,00 
E) NAUS:  

Entre mitgeres 262,00 
Aïllat 314,00 

F) GARATGES EN SOTERRANI (excepte unifamiliars)  
Entre mitgeres 493,00 



 

Aïllat 534,00 
G) GARATGES EN PLANTA BAIXA  

Entre mitgeres 374,00 
Aïllat 450,00 

H) REFORMA GENERAL:  
Que afecti estructura 300,00 
Que no afecti estructura 187,00 

I) REHABILITACIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 374,00 
J) ENDERROC 26,40 
K) Els porxos i les golfes es calcularan pel 50% dels valors 

expressats.  
 

L) INSTAL·LACIÓ D’ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL 275.000,00 
per instal·lació 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 6    Impost sobre l’Increment de valor dels   
        terrenys de naturalesa urbana 
 
Article 3r.   Exempcions i Bonificacions 
 
Es modifica l’apartat b) de la lletra A) del Número 1: 
 

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

 
 
Article 4t.   Subjectes passius 
 
S’afegeixen dos nous Números 3 i 4. El primer, per adaptar-ho al Reial Decret 
Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció dels deutors 
hipotecaris: suposa que a la dació en pagament de l’habitatge, en les 
condicions fixades pel Decret Llei, qui ha de pagar l’impost és l’adquirent i no el 
transmetent. El segon, per introduir una subvenció en els cassos en que no 
resulti aplicable el Número 3. 
 

3.  En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit d’aplicació 
de l’article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents 
de protecció dels deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació 
en pagament de la seva vivenda prevista a l’apartat 3 de l’Annex de dita 
norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent 



 

l’entitat que adquireix l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del 
contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes. 

 
4. En els supòsits de dació en pagament no inclosos a l’anterior número, 

l’Ajuntament atorgarà una subvenció equivalent a la totalitat del deute de 
l’impost en les condicions següents: 
a)  Complir els requisits fixats a l’article 3.4 de l’Ordenança Fiscal General. 
b)  Que l’habitatge objecte de la dació en pagament hagi constituït 

l’habitatge habitual del deutor en els 12 mesos anteriors a la dació. 
 
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 
10,15 per cent. 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 7 Taxa per expedició de documents   
      administratius 
 
 
Article 6è.   Tarifa 
 
Es fixen les noves tarifes dels Epígrafs 1 a 6 i s’afegeixen tres nous epígrafs (7, 
8 i 9) amb les tarifes de fotocòpies de les Biblioteques, formalització contractes 
i diferents certificats: 
 

Epígraf 1. CERTIFICACIONS, INFORMES, COMPULSES I TITOLS Euros 
Per tramitacions a les escoles municipals:  
- Expedició de títols acadèmics ......................................................... 27,45 
- Per a expedició de qualificació individual ........................................ 6,60 
- Per a expedició de certificat d’estudis ............................................. 6,60 
- Per a trasllat d’expedient ................................................................. 6,60 
- Per a tramitació de diploma ............................................................. 6,60 
  
Epígraf 2. CONCESSIONS  
a) Concessió de sepultures al Cementiri Municipal ........................... 7,15 
b) Qualsevol altra classe de concessió en benefici o interès de 
particulars, o com a conseqüència d’un contracte.............................. 11,85 
  
Epígraf 3. COPIES DE DOCUMENTS  
a) Fotocòpies, per a cada pàgina Din A4 .......................................... 0,33 
                             per a cada pàgina Din A3...................................... 0,39 
b) Còpia de plànols de l’oficina tècnica municipal, per a cada 0,25 
m2 o fracció ....................................................................................... 2,60 
c) Còpia de documentació digital, en format PDF, per CD: 31,70 
d) Còpia de documentació digital, en format operatiu DWG, TIFF, etc.:  



 

- Ortofotomapa, per full: 15,85 
- Topogràfic, per full: 15,85 
- Parcel·lari, per full: 10,55 
- Planejament General, per full: 15,85 
- Sèries 1/10.000 PGO, per plànol: 15,85 
  
- Planejament i Gestió, per < 50 Mb: 31,70 
- Planejament i Gestió, per < 100 Mb: 52,80 
- Planejament i Gestió, per < 200 Mb: 73,90 
- Planejament i Gestió, per > 200 Mb: 95,00 
  
- Urbanització i Obra Pública, per < 100 Mb: 31,70 
- Urbanització i Obra Pública, per < 200 Mb: 52,80 
- Urbanització i Obra Pública, per < 400 Mb: 73,90 
- Urbanització i Obra Pública, per > 400 Mb: 95,00 

  
Epígraf 4. PERMISOS  
a) Permisos per a la celebració de festes o diversions públiques al 
carrer.................................................................................................. 13,00 
b) Permisos per a la circulació  per la via pública de cotxes, 
camions o qualsevol altra classe de vehicles destinats 
exclusivament a anuncis d’espectacles, productes industrials o fins 
comercials, per dia .........................................................................… 13,00 
c) Quan els anuncis previstos en l’epígraf b) siguin efectuats 
mitjançant altaveus, s’incrementarà la tarifa en un  50% 2,95 
d) Exhumacions i inhumacions en el Cementiri Municipal ................. 7,15 
e) Permís per a trasllat de mobles ..................................................... 14,30 
f) Permís per a la circulació per la via pública de trens turístics, per 
plaça i any .......................................................................................... 107,00 
g) Per atorgament o transmissió de la llicència municipal de taxi 13,00 
Aquesta tarifa és reduirà al 50 per 100 en el cas de renovació de la 
llicència. 

 

  
Epígraf 5. RESGUARDS  
Els resguards de constitució de dipòsits provisionals o definitius, 
expedits per la Dipositaria Municipal o per la  Caixa General de 
Dipòsits, portaran per cada 0,60 Euros o fracció de l'import del 
dipòsit  

 
 

2,75 

  
Epígraf 6. DRETS D’EXAMEN  
      Drets d’exàmens per als concursos i oposicions convocats per 
aquesta Corporació, excepte places de la Policia Local: 

 
 

GRUP  A1 .......................................................................................... 31,70 
GRUP  A2 .......................................................................................... 26,40 
GRUP  C1 .......................................................................................... 21,10 
GRUP  C2 .......................................................................................... 21,10 
GRUP  Agrupacions Professionals .................................................... 15,85 
Drets d’exàmens per als concursos i oposicions convocats per 
aquesta Corporació per a places de la Policia Local: 31,70 



 

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

 

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

 

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

 

  
Epígraf 7. FOTOCÒPIES A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS  

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

  
Epígraf 8. FORMALITZACIÓ CONTRACTES ADMINISTRATIUS  
Formalització de cada contracte administratiu en funció de l’import 
global de contractació o formalització: 

 

– Fins a 9.000,00 € 25,00 
– De més de 9.000 € fins a 18.000 € 40,00 
– De més de 18.000 € fins a 60.000 € 140,00 
– De més de 60.000,00 €, quota fixa de 150,00 € més 
25,00 € per cada 10.000,00 € o fracció que excedeixi 
de 60.000,00 € 

 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 8 Taxa per l’autorització d’utilitzar en plaques,  
     patents i altres distintius anàlegs l’escut del   
     municipi 
 
 
Article 5è.   Quota tributària 
 
Es fixen les noves tarifes: 

 Euros 
 

A) Per a la concessió de l’autorització................................... 787,00 
B) A més, per a la utilització de l’escut, cada any................. 392,00 
C) Plaques d’entrada i sortida de vehicles............................ 31,70 
D) Per a la utilització de l’escut del municipi en impresos, 

per cada autorització i any, els 1.000 exemplars…….... 15,85 
E) Subministrament emplenat del rètol normalitzat 

d’obligatòria instal·lació a les obres................................ 31,70 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 9 Taxa per la intervenció integral de   
     l’Administració municipal en activitats i  



 

     instal·lacions 
 
Article 5è.    Quota tributària 
 
Es dóna nova redacció al Número 1: 
 
1.-  Serà la que resulti d’aplicar les següents tarifes a les activitats sotmeses als 
règims de llicència i comunicació prèvia de la LPCAA i del REPAR, així com a les 
activitats innòcues regulades per les ordenances municipals d’aplicació: 
 

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

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

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

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

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

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

  EUROS 
Quantitat fixa ............................................................................. 727,00 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 

destinada a l’activitat: 13,65 
Activitats B.1) ...................................................................... 4,65 
Activitats A), B.2) i B.3) ....................................................... 1,39 

Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi en 
l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament ...................... 727,00 

 
Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda pel procediment 

anterior és inferior a l’especificada en aquest apartat: 
 

Activitats A) ......................................................................... 1.585,00 
Activitats B.1) ...................................................................... 6.335,00 
Activitats B.2) ...................................................................... 3.167,00 
Activitats B.3) ...................................................................... 2.112,00 

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

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

  EUROS 
Quantitat fixa ............................................................................. 366,40 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 

destinada a l’activitat ............................................................ 4,65 
Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi en 1,39 



 

l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament ...................... 
 898,00 
Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda pel procediment 

anterior és inferior a l’especificada en aquest apartat: 366,40 
 
D) Activitats de pública concurrència sotmeses a comunicació prèvia per l’art. 

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

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

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

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

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

  EUROS 
Quantitat fixa ............................................................................. 528,00 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 

destinada a l’activitat: 
 

Activitats D.1) ...................................................................... 13,65 
Activitats D.2) i D.3) ............................................................ 4,65 

Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi en 
l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament ...................... 1,39 

  
Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda pel procediment 

anterior és inferior a l’especificada en aquest apartat: 
 

Activitats D.1) ...................................................................... 3.695,00 
Activitats D.2) ...................................................................... 2.112,00 
Activitats D.3) ...................................................................... 1.750,00 

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

caràcter extraordinari segons D 112/2010: 
 

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

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

100,00 
 
F) Aparcaments edificats. 

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

   EUROS 



 

Quantitat fixa ............................................................................. 366,40 
Per plaça d’aparcament vehicles .............................................. 15,85 
Per plaça d’aparcament motos .................................................. 10,55 
Per trasters o bicicleters ............................................................ 15,85 

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

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

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

superfície edificada: 
 

Quantitat fixa ........................................................................ 366,40 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 

destinada a l’activitat ..................................................... 4,66 
Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi 

en l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament ........... 1,39 
G.2) Establiments entre 70 i 150 metres quadrats de superfície 

edificada: 
 

Quantitat fixa ....................................................................... 366,40 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 

destinada a l’activitat ..................................................... 3,16 
Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi 

en l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament ........... 1,39 
G.3) Establiments inferiors a 70 metres quadrats edificats  

Quantitat fixa ....................................................................... 366,40 
  

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

 

Activitats G.1) ..................................................................... 1.161,00 
Activitats G.2) ..................................................................... 475,00 

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

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

  EUROS 
Per cada informe sol·licitat  a organismes externs regulats per 

les normatives sectorials que li son d’aplicació ................... 
 

211,15 
 
I) Informes o certificats de compatibilitat urbanística: 
 

  EUROS 
Per cada informe ....................................................................... 105,60 
Per cada certificat ...................................................................... 131,50 



 

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

desenvolupades a l’aire lliure amb o sense edificació (camps de golf, 
hípiques, càmpings, etc.), així com les activitats realitzades en carpes o 
tendes totalment desmuntables i no permanents. 
La quota s’obtindrà per la suma de les quantitats indicades en els apartats  1 
i 2 següents:  
 

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

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

 

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

 

- Fins a 1.000 metres (per metre de superfície) ................. 1,39 
- De 1.001 a 2.000 metres (per tota la superfície) ............. 1.520,00 
- De 2.001 a 3.000 metres (per tota la superfície) ............. 1.858,00 
- De 3.001 a 4.000 metres (per tota la superfície) ............. 2.296,00 
- Més de 4.000 metres: 

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

 
2.296,00 

 
54,65 

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

mòbil o instal·lacions per la radiocomunicació i altres, que es troben dins del 
àmbit d’aplicació del Pla especial d’antenes i/o en el decret 148/2001 de 
telefonia mòbil. 

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

instal·lacions per la radiocomunicació  sotmeses a llicència 
ambiental (per cada instal·lació) .......................... 6.210,00 

K.2) Instal·lacions de minicel·les i microcel·les inferiors a 100W, 
així com instal·lacions per la radiocomunicació 
classificades  en regim de comunicació prèvia (per cada 
instal·lació) ......................................................................... 1.035,00 

 
L) Inspeccions realitzades pels tècnics municipals amb motiu de comprovar que 

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

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

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

 
 

300,00 
L.2) La primera inspecció realitzada en activitat tramitada en 

regim de comunicació sotmeses a la normativa de la 
LPCAA  

 
250,00 



 

L.3) La primera  inspecció realitzada en activitat innòcua 
tramitada en regim de comunicació  

 
150,00 

 
Les inspeccions complementaries realitzades per comprovar si han estat 

subsanades les deficiències detectades, o aplicades les mesures 
correctores requerides en la inspecció inicial: 

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

realitzada en la tramitació d’una llicència ambiental 
LPCAA  

 
200,00 

L.5) Per cada inspecció complementària realitzada en la 
tramitació d’una llicència del LEPAR 

 
300,00 

L.6) Per cada inspecció complementària realitzada en activitats 
sotmeses al règim de comunicació de la LPCAA  

 
300,00 

L.7) Per cada inspecció complementària realitzada en activitats 
de  publica concurrència sotmeses al règim de 
comunicació del REPAR 

 
 

400,00 
L.8) Per cada inspecció complementària realitzada en activitats 

innòcues 
 

200,00 
 
M) Inspeccions realitzades per tècnics municipals com a conseqüència de 

sol·licituds d’inspecció fora del tràmit de llicencia o comunicació: 
  EUROS 

Per cada hora normal ................................................................ 105,60 
Per cada hora en horari nocturn o en dies festius .................... 211,15 

 
Resten també expressament obligades al pagament de les taxes 
especificades en aquest apartat els que per les seves actuacions o 
conducta, o per negligència, obliguin a l'Ajuntament a realitzar visites de 
comprovació addicionals a les que inclouen la llicència o comunicació 
prèvia o a les periòdiques de control i revisió previstes legalment.  
La quota prevista en aquest apartat es liquidarà en el moment en que 
s’hagi realitzat l’informe i es notificarà juntament amb aquest. 

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

apartaments turístics. 
            Euros 
Quantitat fixa per habitatge....................................................... 202,00 

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

Llei 16/2009. 
 Euros 
O1) Centres de culte sotmesos a llicència segon normativa 

sectorial 1.530,00 
O2) Centres de culte sotmesos al règim de comunicació segon 

normativa sectorial 867,00 
 



 

 
Es dóna nova redacció a l’apartat b.2) del Número 2: 

 
b.2) Les modificacions de les instal·lacions i/o les reformes de l’activitat que 

suposin un canvi substancial de l’activitat i, per tant, s’hagi de presentar 
un nou projecte pagaran el 50% de les quotes especificades al número 
1 d’aquest article segons el tipus d’activitat 

 
 

Es dóna nova redacció al tercer paràgraf de l’apartat c.2) del Número 2: 
 

c.2) Tramitació conjunta de dues o més noves llicències o comunicacions 
d’activitats en local compartit: 

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

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

 
 
Es dóna nova redacció a l’apartat d.2) del Número 2: 
 

d.2) Satisfaran el 10% de les quotes fixades al número 1 del present 
article: 
o Les transmissions de titularitat d’un mateix establiment, per 

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

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

 
 

La quota de 195,00 € prevista en diferents apartats del Número 2 es substitueix 
per 202,00 €. 
 
 
Article 6è.   Exempcions i bonificacions  
 
Es dóna nova redacció a la lletra c) del Número 1: 
 



 

c) Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi amb les següents 
condicions: 

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

• En la creació o instal·lació de noves activitats de industrials 
i/o tecnològiques. 

• En la creació o instal·lació de noves activitats que suposin la 
creació de 50 o més llocs de treball en les condicions 
especificades a l’apartat següent. 

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

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

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

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

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

 
 
Es dóna nova redacció a la primera condició de la lletra d) del Número 1: 
 

- 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. 

 
 
Es dóna nova redacció al Número 2: 

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

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

b) Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi amb les 
següents condicions: 



 

- La superfície del local on es realitzarà l’activitat ha d’estar 
compresa entre 300 i 500 metres quadrats. 
Aquest requisit no s’aplicarà: 

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

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

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

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

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

 
 
La quota de 195,00 € prevista en el Número 4 es substitueix per 202,00 €. 
 
 
S’afegeix un nou Número 6: 

 
6.  L’incompliment dels requisits o d’alguna de les justificacions indicades en els 

números anteriors comportarà la revocació de l’exempció o de la bonificació, 
i la reclamació de la taxa corresponent amb un increment del 10%. 

 
 

Article 8è.   Declaració, Liquidació i ingrés 
 
Es proposa que entre la documentació a presentar, prevista al número 2, 

s’incloguin fotografies del local a més a més del croquis: 
 

- Croquis del local i fotografies. 
 
 

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 fixen les noves tarifes del Número 1: 
 
 Euros 
  
a)   En els supòsits de parcel·lacions urbanes i divisions horitzontals 
      més 51,35 Euros per parcel·la resultant. 

101,65 

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

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

carrers i/o camins sense urbanitzar.............................................. 7,05 
2. Rases de qualsevol profunditat als carrers, passeigs o les 

places urbanitzades amb paviment tipus panot, llosetes o 
similars, per metre lineal o fracció................................................ 13,15 

3. Rases de qualsevol  profunditat  als passeigs, places o carrers 
urbanitzades amb paviment d’empedrat, lloseta asfàltica o 
derivats, o altres elements de fàcil composició, per m2 o 
fracció........................................................................................... 26,25 

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 m2 o 
fracció........................……...………….......................................... 52,50 
(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 moviments de terra,  obres de nova planta, de 

reforma, de modificació  d’estructures o d’aspecte exterior de les 
edificacions existents: 
1. Obres menors de reparació o manteniment necessari d’edificis, 
o reformes, tant si aquestes son objecte de llicència com de 
comunicació prèvia:  

- Amb un pressupost inferior a 2.600,00 euros............................ 48,80 
- Amb un pressupost igual o superior a 2.600,00 euros i inferior 
a 5.200,00 euros.......................................................................... 71,00 
- Amb un pressupost igual o superior a 5.200,00 euros.............. 103,50 

Quan es tracti d’obres d’adequació de local per a dur a terme una 
activitat, a la quantitat anterior en funció del pressupost de l’obra 
s’afegirà la quantitat fixa següent segons el tipus d’activitat:  

a) Activitats innòcues en regim de comunicació.......................... 105,60 
b) Activitats sotmeses al règim de comunicació de la Llei 

20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats 
(LPCAA).................................................................................. 316,75 

c) Activitats sotmeses al règim de llicència de la Llei 20/2009 
de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA)... 422,30 

d) Activitats de restauració sense música sotmeses al règim del 316,75 



 

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 
(REPAR) ................................................................................. 

e) Activitats de restauració amb música mecànica o en viu 
sotmeses al règim del Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (REPAR) ............................................... 528,00 

f) Activitats recreatives sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives (LEPAR)........................................... 633,50 

2. Enderrocs ..................................................................................... 131,15 
3. Obres majors:  426,50 

Unifamiliars ................................................................................. 426,50 
Plurifamiliars................................................................................ 
    més 107,15 euros per pis o local construït, excepte pàrquing 426,50 
Naus industrials........................................................................... 
    més 107,15 euros per element construït 426,50 
Pàrquing en edificis plurifamiliars, o pàrquings independents, 

per plaça de pàrking, traster o bicicleter................................. 11,10 
4. Instal·lació grua............................................................................. 107,15 
5. Rètols publicitaris en façana......................................................... 51,35 
6. Moviment de terres amb projecte tècnic.......................................  103,50 

  
d) En els supòsits de primera ocupació:  

- Unifamiliars.............................................................................. 148,00 
- Plurifamiliars............................................................................ 148,00 

més 17,55 Euros per element  
- Naus industrials ...................................................................... 148,00 

més 17,55 Euros per element  
- Activitats (Locals comercials, Edificis comercials, etc) 0,164 

Euros/m2, amb un mínim de 100,55 Euros 
 

  
e) Tala d’arbres...................................................................................... 126,65 
  
f) Bases de telefonia mòbil.................................................................... 426,50 
  
g) En els supòsits d’actes  de gestió  i planejament urbanístics:  

1. Avanç de Pla  ...............................................................................          918,50 
2. Avanç de Pla amb delimitació de subsectors o polígons ............. 1.750,00 
3. Plans parcials urbanístics, Plans Parcials de delimitació, 

modificacions del Pla general ..................................................... 3.000,00 
4. Plans parcials urbanístics amb obres d’urbanització bàsiques..... 4.055,00 
5. Plans especials o de millora urbana ............................................ 2.450,00 
6. Estudis de detall ........................................................................... 1.875,00 
7. Estudis previs d’Unitats de Composició Arquitectònica, i 

reajustament d’alineacions i rasants, i concreció de l’ordenació 
de volums .................................................................................... 1.500,00 

8. Bases i estatuts de Juntes de Compensació i Projecte i bases 
de concertació ............................................................................. 1.660,00 

9. Constitució d’entitats urbanístiques col·laboradores  ................... 920,00 
10. Projectes de reparcel·lació  ........................................................ 2.082,00 



 

11. Delimitació de polígons i unitats d’actuació................................ 1.750,00 
12. Normalització de finques............................................................. 1.417,00 
13. Projectes d’obres d’urbanització bàsiques o avantprojecte........ 2.082,00 
14. Projecte d’obres d’urbanització complementàries....................... 1.652,00 
15. Acta de recepció de les obres d’urbanització  ............................ 1.162,00 
 
Aquestes taxes s’imputaran, si s’escau, juntament amb les 
liquidacions provisionals de les quotes urbanístiques. 
 

 

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

 

  
h) Tramitació d’expedients contradictoris de ruïna: 
      Per la tramitació de cada expedient ............................................... 2.170,00 

  
i) Inspeccions i informes de tècnics municipals sol·licitada pels 

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, per hora d’inspecció o informe realitzat............................... 

 
 
 
 
 
 

131,15 
  
j) Sol·licitud de certificats de qualificació urbanística, altres informes 

urbanístics, o altres certificacions tècnics o administratius  sobre 
un expedient de urbanisme ............................................................. 131,15 

  
k) La tramitació de canvi de titularitat d’una llicència urbanística ......... 131,15 
  
l) Tramitació d’ordres d’execució, per expedient .................................. 316,70 
  
m) Tramitació de procediments expropiatoris incoats a instància de 

tercers .............................................................................................. 887,00 
  
n) Tramitació de Cèdules d’habitabilitat:  

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

 
 
Article 7è.   Exempcions i Bonificacions 
 
Suprimir l’exempció de la lletra n) del número 1: 
 
 
Es dóna nova redacció al número 2 i els actuals Números 2, 3 i 4 passen a ser 
els Números 3, 4 i 5 respectivament: 



 

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

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

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

c) 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 3.4 de l’Ordenança Fiscal 
General. 

 
 
Article 9è.   Declaració 
 
Modificar la redacció del número 6: 
 

6.- En les obres d’adequació de local per a du a terme una activitat caldrà 
presentar juntament amb la sol·licitud en regim de comunicació o llicència 
segons el cas, la autoliquidació corresponent així com la documentació 
tècnica requerida segons el tipus de tramitació, juntament amb un plano 
d’emplaçament i la declaració responsable del titular. 

 
 
Article 11è.   Reintegrament de les despeses de reconstrucció   
 
La quota de 192,00 € prevista en diferents apartats del Número 4 es substitueix 
per 198,75 €. 
 
 
Article 12è.  Fiança per gestió de residus 
 
Es fixen les noves tarifes dels apartats a) i b): 

 
Els subjectes passius de la taxa hauran de dipositar una fiança per garantir la 

gestió dels residus d’enderrocs i altres residus de la construcció segons les 
quantitats següents: 
a) Residus d’enderrocs i de la construcció: 14,20 Euros/m3 de residus 

previstos en el projecte, amb un mínim de 41,55 Euros en obres menors, 
ja sigui en tramitació de llicències com a obres en règim de comunicació 
prèvia, i de 142,00 Euros en la resta de casos. 

b) Residus d’excavacions: 7,10 Euros/m3, amb un mínim de 356,00 Euros i 
un màxim de 28.411,00 Euros. 

 



 

 
Ordenança Fiscal núm. 11   Taxa per la recollida d’escombraries 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
S’afegeixen dos nous apartats c) i d) al Número 1: 
 

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

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

 
 
Es dóna nova redacció a l’apartat a) del Número 2: 
  

2.- A aquest efecte, es consideren: 
 

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

 

 
Article 4t.   Exempcions i Bonificacions 
 
Es dóna nova redacció als Números 1, 2 i 3, i els actuals Números 3 i 4 passen a 

ser els Números 4 i 5 respectivament: 
 
1.- Gaudiran d’exempció de pagament de la taxa del primer any d’exercici 

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

 
2.- Gaudiran dels beneficis fiscals que tot seguit es relacionen els subjectes 

passius, substituts dels contribuents, que compleixin les condicions 
següents: 
a) Ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no hauran 

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

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

c) Estar subjecte a la taxa regulada a l’apartat A).1 del número 1 de l’article 
5 d’aquesta Ordenança. 

 
El percentatge del benefici fiscal s’obtindrà de la taula següent en funció dels 
ingressos i el número de membres de la unitat familiar: 



 

 
Membres Unitat Familiar Ingressos Bruts 

Unitat familiar 1-2 3-4 5-6 7 o més 
11.000,00 € 100% 100% 100% 100% 
17.000,00 € 75% 100% 100% 100% 
23.000,00 € 50% 75% 100% 100% 
29.000,00 € 25% 50% 75% 100% 
35.000,00 € 0% 25% 50% 50% 

 
Les persones que, ocupant un habitatge en règim de lloguer i sempre que el 
propietari els repercuteixi la quota de la taxa, compleixin les condicions 
establertes en els apartats a) i b) d’aquest número gaudiran d’una subvenció 
equivalent al percentatge de la quota de la taxa que resulti d’aplicar el 
quadre anterior. 
 

3.-  Els subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant l’any 
2012 de la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil, 
gaudiran d’una bonificació a l’any 2013 a la quota establerta a l’apartat A) del 
punt 1 de l’article 5è, Habitatges i allotjaments, segons els percentatges 
següents: 

 
Vegades utilització  Percentatge  

De 6 a 10 20% 
Mes de 10 40% 

 
Gaudiran d’una subvenció a l’any 2013 equivalent al percentatge de la quota 
de la taxa indicat en el quadre anterior, les persones que compleixen les 
condicions següents: 
a) Ocupar un habitatge en règim de lloguer amb contracte vigent. 
b) Acreditar un ús regular i continuat durant l’any 2012 de la deixalleria 

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

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

l’habitatge de l’exercici pel que es demana la subvenció. 
 
Només es concedirà una bonificació o subvenció per unitat familiar i 
habitatge. 
 
L’acreditació de la utilització regular del Punt Net o la deixalleria mòbil es 
realitza mitjançant una targeta lliurada de manera gratuïta a sol·licitud dels 
usuaris. Cas de pèrdua, per la seva renovació s’hauran de satisfer 3,00 €. 

 
 

Article 5è.   Base imposable i quota tributària 
 

Es fixen les noves tarifes del Número 1 i s’afegeixen tres nous apartat K), L) i 
M): 



 

 Euros 
 

A) 1. Habitatges i allotjaments ................................................................ 103,00 
2. Habitatges i allotjaments zones periurbanes .................................. 51,50 

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

(amb un mínim de 890,00 Euros) ....................................................... 
 

30,10 
  
C) Centres d’ensenyament, Residències d’avis i Centres sanitaris......... 890,00 
  
D) Cafeteries, cafès, bars, bars-restaurants, restaurants, cinemes, 

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

 

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

Els cinemes gaudiran d’una reducció del 30%.  
  

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

  
F) Altres locals comercials, industrials i serveis, despatxos i oficines:  
- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2....................................... 228,75 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2.................. 336,40 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2...... 536,15 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2...... 735,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2...... 1.072,30 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2...... 1.124,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2... 1.144,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2 1.905,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2................................ 2.703,00 

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

 

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

 
 



 

sobre Béns Immobles)  103,00 
  

G) Càmpings, per a cada 100 places o fracció........................................ 2.039,00 
  
H) Parades de mercats municipals.......................................................... 422,30 
  
I) Parades de mercats ambulants i transitoris, barraques de fira, per dia 7,40 
  
J) Quioscs................................................................................................ 233,40 
  
K) Activitats a la via pública:  

1- Activitats amb restauració  
- Format petit 138,00 
- Format gran 276,00 
2- Activitats sense restauració  
- Format petit 56,00 
- Format gran 112,00 

Es consideren activitats de petit format aquelles que siguin sectorials 
sense difusió o que apleguin menys de 300 persones.  
Es consideren activitats de gran format, aquelles de caire municipal, amb 
gran difusió o que apleguin més de 300 persones  

  
L) Pàrquings privats o comunitaris:  

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

 
 

Es fixen les noves tarifes del Número 4: 
 Euros 
  
Excés fins a 120 l. diaris: 301,20 
Excés fins a 240 l. Diaris: 602,40 
Excés fins a 360 l. diaris 902,50 
Excés fins a 480 l. Diaris 1.203,00 
Excés fins a 1.100 l. Diaris 2.160,00 
Per cada  1.100 l. diaris d’excés 2.160,00 

 
 
Es fixa la nova tarifa del Número 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 0,254 
EUR/Kg. 

 
 
 



 

Ordenança Fiscal núm. 12  Taxa per la immobilització i la retirada de 
      vehicles abandonats o estacionats 
      defectuosament o abusiva a la via pública  
 
Article 4t.  Quota tributària 
 
Es fixen les noves tarifes: 
 
 Per retirada de 

cada vehicle 
Per custòdia 
del vehicle 

Immobilització 

- Bicicletes: 30,00 € 
 

5,10 € / dia 
56,10 € / mes 

30,00 € 

- Ciclomotors: 52,00 € 5,10 € / dia 
56,10 € / mes 30,00 € 

- Motocicletes, tricicles, 
motocarros i semblants: 96,00 € 10,20 € / dia 

98,00 € / mes 60,00 € 

- Vehicles fins PMA 2.000 Kg: 115,00 € 20,40 € / dia 
255,00 € / mes 85,00 € 

- Vehicles PMA 2.000-4.000 Kg: 155,00 € 20,40 € / dia 
286,00 € / mes 85,00 € 

- Vehicles PMA  superior a 
4.000 kg: 205,00 € 40,80 € / dia 

561,00 € / mes 115,00 € 

 
 

Es dóna nova redacció a la Nota 1): 
 

1) L'import del servei s’abonarà reduït en un 50% en el cassos següents: 
a) Si després de cridar la grua, i d'haver-se col·locat les rodes supletòries, 

o d’haver-se finalitzat totes les operacions necessàries per enganxar el 
vehicle a la grua, aquesta no arribés a remolcar el vehicle per 
comparèixer el propietari o conductor i retirar-lo personalment. 

b) La retirada de vehicle a instància del seu propietari per portar-lo al 
dipòsit municipal i fer la cessió voluntària del mateix a favor de 
l’ajuntament pel seu desballestament. 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 13  Taxa per actuacions singulars de la Policia  
      Local 
 
Es modifica el títol substituint la referència a la Guàrdia Urbana per Policia 
Local. Això comporta també modificar el redactat de l’article 1: 
 
Article 1r.   Fonament i naturalesa 
 

D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb 



 

el que es disposa en els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per actuacions singulars de la 
Policia Local, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen al que disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret 
Legislatiu. 

 
 

Article 2n.   Fet imposable 
 

S’afegeix un nou apartat D) al Número 1: 
 

D) La tramitació administrativa per la cessió de vehicles en favor de 
l’ajuntament, per el seu desballestament i baixa definitiva. 

 
 

Article 6è.   Base imposable i Quotes  
 
Es fixen les noves tarifes: 
 
 Euros 
Emissió d’informes tècnics, per a cada informe.......................................... 45,00 
Tramitació administrativa per la cessió de vehicles en favor de 
l’ajuntament, per el seu desballestament i baixa definitiva.......................... 45,00 
Lloguer de plaques (x dia) *......................................................................... 8,45 
Lloguer de tanques metàl·liques amb placa incorporada (x dia) *............... 12,70 
Fiança recuperable per tal de garantir la devolució de les plaques en 
perfectes condicions d’utilització, per placa *.............................................. 84,50 
Fiança recuperable per tal de garantir la devolució de les tanques 
metàl·liques amb placa incorporada en perfectes condicions d’utilització, 
per placa *................................................................................................... 126,70 

* Les plaques i tanques llogades a l’Ajuntament, hauran de ser retornades, com a 
màxim, en el termini de 5 dies hàbils, a partir de l’últim dia de taxa abonat. En cas de 
superar aquest termini, el llogater perdrà tota opció a recuperar la fiança dipositada. 

 
Prestació se serveis especials per agents:   Horari diürn Horari nocturn 
A) Dies feiners: Euros Euros 

- Caporal, per hora o fracció: 46,00 54,15 
- Agent, per hora o fracció: 37,80 46,00 

B) Dies festius diürn i dissabtes i vigílies nit:   
- Caporal, per hora o fracció: 54,15 61,30 
- Agent, per hora o fracció: 48,00 48,00 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 14   Taxa per la prestació del servei de  
       comprovació de sorolls molestos procedents 
       de vehicles 
 



 

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

 Euros 
Per cada acte de comprovació d’un vehicle amb resultat positiu.... 105,60 
Fiança recuperable.......................................................................... 136,65 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 15   Taxa per l’estacionament regulat de vehicles 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
S’afegeix un nou supòsit de no subjecció al Número 3: 
 

- Els vehicles exclusivament elèctrics. Aquesta no subjecció no és aplicable als 
vehicles híbrids. 

 
 
Article 4.   Quota tributària 
 
Es modifiquen les tarifes del Número 1: 
 

A) Tarifa Normal: 
 

Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,35 € 0,35 € 0,30 € 0,30 € 0,20 € 0,40 € 

30 minuts 0,85 € 0,75 € 0,60 € 0,85 € ---- ---- 
1 hora 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,65 € 0,20 € 0,40 € 

1,30 hores 2,60 € 2,60 € 2,55 € 2,50 € ---- ---- 
2 hores 3,40 € 3,40 € 3,35 € 3,25 € 0,40 € 0,80 € 
3 hores 5,25 € 5,25 € 5,25 € 4,65 € 0,60 € 1,20 € 
5 hores ---- ---- ---- 6,50 € 1,00 € 2,00 € 
7 hores ---- ---- ---- 7,00 € 1,40 € 2,80 € 
9 hores ---- ---- ---- 7,50 € 1,80 € 3,60 € 

 
B) Tarifa reduïda 

 
Durada Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,20 € Gratuït 0,20 € 
1 hora 0,20 € Gratuït 0,20 € 
2 hores 0,40 € Gratuït 0,40 € 
3 hores 0,60 € Gratuït 0,60 € 
5 hores 1,00 € Gratuït 1,00 € 
7 hores 1,40 € Gratuït 1,40 € 
9 hores 1,80 € Gratuït 1,80 € 



 

Mensual 40,00 € ---- ---- 
 
 

Es suprimeix el Número 5 i l’actual número 6 passa a ser el 5. 
 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 16   Taxa de registre i recollida d’animals 
 
 

Article 4rt.   Quota tributària. 
 
Es modifiquen les tarifes: 
 

 Euros 
1.  Registre d’animals................................................................ Gratuït 

Registre d’animals adoptats................................................. Gratuït 
Identificació amb microxip.................................................... 57,00 

2. Rescat d’animals ..................................................................  43,50 
Per dia d’estada del animal a les instal·lacions 
municipals.......................................................................... 

 
4,25 

3.  Medicaments i control veterinari........................................... 43,50 
 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 18   Taxa per serveis de cementiri  
 
 

Article 7è.   Quotes 
 
Es modifiquen les tarifes: 

 Euros 
1.  Entrada de cadàvers  

a) Per enterraments .................................................................     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 al seu trasllat a un altre cementiri: 

 

Panteons............................................................................   121,40 
Capelles.............................................................................. 121,40 
Hipogeus ...........................................................................    89,75 
Nínxols de concessió..........................................................    58,10 
Nínxols de lloguer (dos anys mínim)..................................   116,15 

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

 
 
 

63,35 
  
 2.- Concessió de sepultures i terrenys  

 a) Hipogeus, cada un ........................................................... 5.490,00 
  

 b) Nínxols:  
1r  pis.................................................................................. 2.450,00 
2n  pis ................................................................................ 2.745,00 
3r  pis ................................................................................. 2.450,00 
4t  pis ................................................................................. 2.070,00 
5è i 6è pis .......................................................................... 1.880,00 

  
c) Columbaris per a restes o cendres de cadàvers, lloguer 10 

anys, inclosa la làpida ....................................................... 565,00 
 

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 ...................................................................... 37,00 
 b) Nínxols .........................................................................   15,85 
 c) Panteons ...................................................................... 52,80 
 d) Capelles ....................................................................... 52,80 
 e) Columbaris ................................................................... 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 ........................................................................... 89,75 
Capelles ............................................................................. 89,75 
Hipogeus ........................................................................... 31,70 
Nínxol amb ossera ............................................................. 31,70 
Nínxol sense ossera .......................................................... 31,70 

b) Si l’hereu fos parent en línia col·lateral amb el causant:  
    Panteons ............................................................................ 116,15 
    Capelles ............................................................................. 116,15 
    Hipogeus ............................................................................ 44,35 
    Nínxol amb ossera ............................................................. 44,35 
    Nínxol sense ossera ........... ............................................... 44,35 

c) Entre estranys, qualsevol que sigui la causa de la 
transmissió: 

 

    Panteons ............................................................................ 153,20 
    Capelles ............................................................................. 153,20 
    Hipogeus ............................................................................ 97,30 



 

    Nínxol amb ossera ............................................................. 97,30 
    Nínxol sense ossera ........................................................... 97,30 

  
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 ..........................................................................  58,05 
En les altres sepultures ..................................................... 58,05 

c) Obrir i tancar una sepultura, a petició dels particulars ......... 58,05 
d) Col·locació d’un cadàver a la sala d’observacions a petició 

de persones interessades ................................................. 58,05 
e) Col·locació d’un cadàver a la cambra frigorífica, a petició 

del familiars, per cada dia .................................................. 42,25 
f) Per escurament i neteja de sepultures:  

    - A l'interior de panteons, capelles o hipogeus .............. 26,40 
    - En nínxols amb ossera ................................................   26,40 
    - En nínxols sense ossera ............................................. 19,00 

  
6.- Altres Serveis  

a) Condicionament sepultura (inclou sudari) ........................... 68,65 
b) Condicionament sepultura amb hora concertada ................ 95,00 
c) Neteja i ofrena (1 vegada a l’any) ........................................ 54,00 
d) Neteja i ofrena Nínxol (3 vegades a l’any) ........................... 147,30 
e) Moviment elements decoratius ............................................ 26,40 

 
 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 19   Taxa per prestació de serveis de mercats 

 
Article 2n.   Fet imposable. 
 
Es dóna nova redacció: 
 

Constitueix el fet imposable de la taxa: 
1. L’aprofitament i utilització de les parades o locals dels Mercats Municipals. 
2. La recepció dels serveis establerts en els Mercats Municipals, així com la 

recepció dels serveis prestats als mercats ambulants a realitzar en domini 
públic municipal. 

3. Les adjudicacions o autoritzacions següents: 
-   Per a l’ús dels diversos espais en els Mercats. 
-   Les de renovació de l’ús dels diversos espais en els Mercats. 
-   Les de transmissió de la titularitat del dret d’ús i utilització dels serveis en 

els mercats. 
 



 

 
Article 7è.   Quotes 
 
Es fixen les tarifes dels Números 1 i 2 (Permís de venda i Traspàs): 
 

1. Permís de venda: 206,00 Euros per metre lineal de parada. 
 
2. Traspàs: 
 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. 

 
 
Es dóna nova redacció al Número 3 (Drets  d’ocupació  de les parades i 
gaudiment dels serveis de mercat): 
 

MERCAT DEL CENTRE 
(Mercat públic) 

 
Drets d’ocupació de les parades i de la utilització dels serveis Euros 
  
1.- Ocupació continuada Parades de venda, quota per metre 

lineal/mes: 
 

- Parades de fruita i verdura.................................................. 30,75 
- Resta de llocs (inclòs el Bar) ...............................…............ 37,50 

Venda d’ous:   
Les parades autoritzades per a la venda d’ous, fora de les 
reconegudes com a  volateries, satisfaran un suplement de 
15,95 Euros / mensuals 

 

  
2.- Ocupació temporal  

a) Les parades del mercat, qualsevol que sigui la seva 
classe, que no hagin tingut licitador a la subhasta per a 
la seva concessió definitiva, i siguin concedides 
temporalment, pagaran, mentre duri aquesta situació, 
el lloguer mensual que els sigui aplicable d’acord amb 
el número 1 d’aquesta tarifa, amb el recàrrec d’un 50 
per 100. 

 

b) Les parades que participin d’un programa pel servei de 
foment per a l’ocupació als Mercats Municipals, per tal 
d’afavorir polítiques que serveixin per a la promoció i 
desenvolupament dels mercats, promogut o participat 
per l’Ajuntament,  gaudiran d’una bonificació del 50% 
sobre la taxa corresponent, el primer any, i d’un 25% 
el segon. Així mateix, no se’ls hi aplicarà el recàrrec 
del 50 per 100 recollit en el punt anterior al llarg 
d’aquest temps. 

 

  
3.-  I. Utilització de soterranis del Mercat (magatzems)  



 

Tots els magatzems (€/m2/mes) 14,30 
II. Cambres de fred  

a) Compartiments de totes les cambres frigorífiques del 
mercat a excepció de la cambra de la carn:  

- Amb llicència (€/mes per compartiment o gàbia) 92.83 
L’ús temporal de les cambres suposarà un recàrrec 
d’un 50% respecte de la tarifa corresponent.  

b) Cambra frigorífica de la carn (€/mes per 
compartiment o gàbia) 259,95 

La utilització d’aquesta cambra incorpora l’ús i 
manteniment de l’obrador i guies de transport.  
  

4. Altres ocupacions i utilitzacions de les instal·lacions del 
Mercat (col·locació d’estands, expositors, etc.)  

Per metre lineal/dia d’ocupació (amb un màxim de 10 
dies d’ocupació continuada. 5,50 

 
 

MERCAT DE MAR 
 

Es dóna nova redacció: 
 

Drets d’ocupació de les parades i de la utilització dels serveis Euros 
  
1. Ocupació continuada de parades de venda (inclòs el bar), per 

metre lineal de parada al mes 
 

36,40 
2. Supermercat 303,00 
3. Utilització de la cambra frigorífica, per m3/mes 6,20 
4. Utilització de l’obrador de la carn 8,20 
5. Utilització dels magatzems, per unitat 34,05 
6. Ocupació temporal:  

a) Les parades del mercat, qualsevol que sigui la seva classe, 
que no hagin tingut licitador a la subhasta per a la seva 
concessió definitiva, i siguin concedides temporalment, 
pagaran, mentre duri aquesta situació, el lloguer mensual 
que els sigui aplicable d’acord amb el número 1 d’aquesta 
tarifa, amb el recàrrec d’un 50 per 100.  

b) Les parades que participin d’un programa pel servei de 
foment per a l’ocupació als Mercats Municipals, per tal 
d’afavorir polítiques que serveixin per a la promoció i 
desenvolupament dels mercats, promogut o participat per 
l’Ajuntament,  gaudiran d’una bonificació del 50% sobre la 
taxa corresponent, el primer any, i d’un 25% el segon. Així 
mateix, no se’ls hi aplicarà el recàrrec del 50 per 100 recollit 
en el punt anterior al llarg d’aquest temps  

 
 

 
 



 

MERCAT  AMBULANT  DEL  CENTRE 
 

Drets d’ocupació de les parades, utilització dels seus serveis i 
reserva de lloc 

Euros 

  
1. Quota per metre lineal o fracció per trimestre en els dies de 

mercat setmanal: 
 

Fruita i verdura............................................................................. 39,10 
Altres llocs de venda.................................................................... 66,25 

  
2. Quota per metre lineal o fracció per dia, fora dels dies de mercat 

setmanal (*):  
Fruita i verdura............................................................................. 1,31 
Altres llocs de venda.................................................................... 2,95 

(*) 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............................................................................. 77,10 
Altres llocs de venda.................................................................... 109,70 
Aquesta tarifa de reserva de lloc s’haurà de fer efectiva dintre 
del primer trimestre de l’any. 

 

La quota de reserva de lloc es reduirà al 50% als paradistes 
que hagin fet ús de l’espai un mínim del 75% sobre el total dels 
dies disponibles a l’any. 

 

  
 

MERCAT AMBULANT LA COLLADA - ELS SIS CAMINS 
 

 Euros 
Quota per metre lineal o fracció per trimestre en els dies de 

mercat setmanal: 
 
 

Fruita i verdura............................................................... 35,50 
Altres llocs de venda...................................................... 37,50 

 
 

MERCAT  AMBULANT - MAR 
 

 Euros 
Quota per metre lineal o fracció per trimestre en els dies de 

mercat setmanal: 35,50 
 

En tot cas les tarifes establertes als apartats anteriors s’hauran de satisfer 
dintre dels primers 10 dies de cada mes. 

 
 
 
 
 



 

Ordenança Fiscal núm. 20    Taxa per prestació de serveis d’atenció a les 
persones 

 
 

Article 2n.   Fet imposable. 
 
Es dóna nova redacció al Número 2): 
 

2) Servei de transport de viatgers. 
 
 
Article 5è.    Administració i Cobrament 
 
Es dóna nova redacció: 
 

La Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i pagar al 
moment de tramitar la sol·licitud del servei, excepció feta del servei de menjador 
que es liquidarà una vegada s’hagi prestat. 

 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Es fixen les tarifes de l’apartat A) i s’afegeix un paràgraf final a l’apartat: 
 

A) Menjador del Casal Municipal d’avis Can Pahissa Euros 
1.- De dilluns a divendres: 6,40 
2.- Dissabtes, diumenges i festius 7,60 

 
Les bonificacions de la taxa previstes en aquest apartat es tramitaran a través 

dels Serveis Socials Bàsics municipals. 
 
 
Es dóna nova redacció als apartats B) i C), i l’actual apartat C) passa a ser el D): 
 

B) Transport urbà de viatges 
 

Els bitllets i títols de transport del transport urbà de viatges tindran una tarifa 
referenciada a la tarifa dels bitllets i títols del sistema tarifari integrat de 
l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM): 
- Bitllet senzill: 75% del preu públic del bitllet senzill de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-10): 75% del preu públic de la T-10 de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-jove) per persones fins a 25 anys: 50% del preu 

públic de la T-10 de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-Activa) per persones amb possessió de la targeta 

Activa municipal: 40% del preu públic de la T-10 de l’ATM. 
Aquestes tarifes es podran aproximar a un múltiple de 0 o 5 cèntims 
mitjançant decret de l’Alcaldia. 

 



 

C) Transport interurbà de viatgers: 
 

Les persones amb possessió de la targeta Activa municipal podran adquirir 
títols de transport de 10 viatges integrats de l’ATM (T-10) pel 65% del preu 
públic de la T-10 de l’ATM. 
Per a gaudir de la bonificació s’ha d’utilitzar aquest títol de transport bonificat 
només amb els operadors locals (Monbus i Autocares Planas) i per viatges 
realitzats dins de la comarca, i destinacions incloses a la línia de El Vendrell i 
la de Vilafranca del Penedès. 
L’ús inadequat del títol, implicarà la retirada de la subvenció. 
Només s’expediran dos títols mensualment al mateix titular 

 
D) Informes d’arrelament per reagrupament familiar: 65,50 € 

 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 21  Taxa per aprofitaments de l’estació d’autobusos 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Es fixen les tarifes: 
 

 Euros 
A - Entrada i sortida d’un autobús de viatgers:  

- Línies interurbanes .................................................................... 0,61 
- Línies suburbanes ..................................................................... 0,61 
- Serveis discrecionals, per a cada servei.................................... 2,02 

B - Per a la utilització anual de les taquilles per l’expedició de bitllets  771,00 
C - Per la utilització de les instal·lacions per a la ubicació de rètols o 

cartells publicitaris, per a cada m2 de rètol o cartell, a l’any ........ 25,60 
 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 22    Taxa per la utilització d’edificis municipals i 
d’altres instal·lacions 

 
Article 7è.   Quotes 
 
Es suprimeix la bonificació de l’apartat B) de la categoria d’usuaris. 

 
TEATRE PRINCIPAL 

 
 
1.- Equipament: el lloguer del Teatre Principal inclou la utilització de la sala de 

representació, els camerinos, els serveis i tot l’equipament tècnic de què disposa, 
quant a vestit d’escenari, aire condicionat i calefacció, equipament d’il·luminació, 



 

de so i audiovisual i el consum d’energia elèctrica. No inclou la neteja que 
s’ocasioni arrel de l’acte. 

 
 S’estableix un temps mínim d’utilització de 6 hores inclòs la preparació, assaig, 

muntatge, desmuntatge, etc. En el cas que el temps sigui superior a 6 hores, 
s’incrementarà l’import segons s’indica en el quadre annex. 

 
2.- Sala d’Assaig: el lloguer de la denominada “Sala d’Assaig” no inclou la utilització 

de la sala de representació. L’ús d’aquest espai comporta deixar-lo net i buit de 
materials que no són propis de la sala. Per l’ús anual, si l’espai té un volum 
elevat d’ocupació, es permetrà un ús màxim de 2 vegades a la setmana per tal 
de deixar l’espai a disposició del màxim de llogaters i sempre seguint un 
calendari establert amb els responsables de l’equipament. Per l’ús puntual es 
llogarà la sala per dies. 
 
L’ús de la sala d’assaig i de la sala de representació, els camerinos, els serveis i 
tot l’equipament tècnic de què disposa, està supeditat a les necessitats del 
propi Teatre i de la Regidoria de Cultura. 

 
3.- Personal: el Teatre caldrà que estigui atès durant la utilització de l’espai pel 

personal adient i suficient, bé sigui propi de l’equipament o per personal extern 
qualificat tècnicament, habitual de la casa. El criteri d’idoneïtat i suficiència del 
personal s’establirà de mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els 
responsables de l’equipament, amb un mínim d’una persona responsable per part 
del Teatre. 

 
4.- Preus establerts: les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte 

que les quantitats que s’apliquen al personal són independents de la categoria de 
l’usuari, i que per a qualsevol altra situació que aquí no quedi recollida 
s’especificarà en conveni amb l’usuari. 

 
SALA DE REPRESENTACIÓ SALA D’ASSAIG CATEGORIA 

MÀX. 6H MÀX. 9H MÀX. 12H  
A Gratuït Gratuït Gratuït - 

B / C 126,70 € 147,80 € 169,00 € 4,25 
D 195,30 € 211,15 € 264,00 € - 
E 528,00 € 686,20 € 898,00 € - 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter .............. 27,45 € / hora o fracció 
Neteja (*) ............................ 27,45 € / hora o fracció 
 30,00 € / hora o fracció dies festius 
(*) El cost de la neteja es calcularà segons el temps necessari per la seva 

realització amb un mínim de 3 hores. 
 

L’usuari assumirà el cost del material extra que necessiti i el personal tècnic 
necessari per a la bona representació com el bon ús de l’espai. 
 



 

Les esmentades necessitats seran pactades, de mutu acord, entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’usuari, amb una antelació mínima de 30 
dies de l’activitat. 
 
Per a les categories D i E s’aplicarà una fiança del 50% del lloguer. En el 
moment en què es formalitzi la petició, el llogater haurà de portar el resguard 
de l’ingrés i haurà de signar per duplicat l’acceptació de les condicions 
establertes per a la utilització de l’espai, segons consta en la normativa 
estipulada, previ lliurament del document. Durant la setmana següent a la 
realització de l’activitat, caldrà pagar l’import restant a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per tal de cobrir la totalitat de l’import que generi el lloguer 
del Teatre Principal. Qualsevol desperfecte que s’ocasioni amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat caldrà que sigui abonat per al llogater un cop 
es realitzi la valoració econòmica dels danys. 

 
Companyies professionals de les arts escèniques i la música: 

 
El Teatre Principal es posa a disposició dels professionals de les arts 
escèniques, dansa, música i circ que preparin projectes professionals. L’equip 
tècnic de l’equipament valorarà els projectes presentats i definirà l’ús dels 
espais del Teatre. La relació equipament-professionals quedarà recollida i 
detallada mitjançant conveni on es recullin les necessitat específiques de la 
companyia i facilitarà els recursos materials i personals necessaris per tal que 
la companyia dugui a terme la seva activitat en òptimes condicions. 

 
 
AUDITORI EDUARD TOLDRÀ 
 
S’afegeix la regulació de la utilització d’aquest equipament: 
 

Sala Gran 
 
Equipament: el lloguer de la Sala Gran de l’Auditori Eduard Toldrà inclou la utilització 

de la sala de representació, els camerinos, els serveis i tot l’equipament tècnic 
de què disposa, quant a vestit d’escenari, aire condicionat i calefacció, 
equipament d’il·luminació, de so i audiovisual i el consum d’energia elèctrica. 
No inclou la neteja que s’ocasioni arrel de l’acte. 

 S’estableix un temps mínim d’utilització de 6 hores inclòs la preparació, assaig, 
muntatge, desmuntatge, etc. En el cas que el temps sigui superior a 6 hores, 
s’incrementarà l’import segons s’indica en el quadre annex. 

 
Personal: l’Auditori Eduard Toldrà caldrà que estigui atès durant la utilització de 

l’espai pel personal adient i suficient, bé sigui propi de l’equipament o per 
personal extern qualificat tècnicament, habitual de la casa. El criteri d’idoneïtat i 
suficiència del personal s’establirà de mutu acord entre els organitzadors de 
l’acte i els responsables de l’equipament, amb un mínim d’una persona 
responsable per part de l’Auditori. 

 



 

Preus establerts: les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte que 
les quantitats que s’apliquen al personal són independents de la categoria de 
l’usuari, i que per a qualsevol altra situació que aquí no quedi recollida 
s’especificarà en conveni amb l’usuari. 

 
SALA DE 

REPRESENTACIÓ CATEGORIA 
MÀX. 6H MÀX. 9H 

A 0€ 0€ 
B / C 125,00 € 145,00 € 

D 190,00 € 210,00 € 
E 510,00 € 665,00 € 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter .............. 27,45 € / hora o fracció 
Neteja (*) ............................ 27,45 € / hora o fracció 
 30,00 € / hora o fracció dies festius 
(*) El cost de la neteja es calcularà segons el temps necessari per la seva 

realització amb un mínim de 3 hores sense servei de Bar, i un mínim de 4 
hores amb servei de Bar. 

 
L’usuari assumirà el cost del material extra que necessiti i el personal tècnic 
necessari per a la bona representació com el bon ús de l’espai. 
 
Les esmentades necessitats seran pactades, de mutu acord, entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’usuari, amb una antelació mínima de 30 
dies de l’activitat. 
 
Per a les categories D i E s’aplicarà un dipòsit del 50% del lloguer. En el 
moment en què es formalitzi la petició, el llogater haurà de portar el resguard 
de l’ingrés i haurà de signar per duplicat l’acceptació de les condicions 
establertes per a la utilització de l’espai, segons consta en la normativa 
estipulada, previ lliurament del document. Durant la setmana següent a la 
realització de l’activitat, caldrà pagar l’import restant a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per tal de cobrir la totalitat de l’import que generi el lloguer 
de l’Auditori Eduard Toldrà. Qualsevol desperfecte que s’ocasioni amb motiu 
del desenvolupament de l’activitat caldrà que sigui abonat per al llogater un 
cop es realitzi la valoració econòmica dels danys. 

 
Companyies professionals de música: 

 
L’Auditori Eduard Toldrà es posa a disposició dels professionals de la música 
que preparin projectes professionals. L’equip tècnic de l’equipament valorarà 
els projectes presentats i definirà l’ús dels espais de l’Auditori. La relació 
equipament-professionals quedarà recollida i detallada mitjançant conveni on 
es recullin les necessitat específiques de la companyia i facilitarà els recursos 
materials i personals necessaris per tal que la companyia dugui a terme la 
seva activitat en òptimes condicions. 

 



 

Sala Petita 
 
Equipament: el lloguer de la Sala Petita de l’Auditori Eduard Toldrà inclou la utilització 

de l’escenari, els serveis i tot l’equipament tècnic de què disposa llum blanca no 
regulada per a la zona de públic i escenari, climatització, línies de connexió a 
220v, 150 cadires per públic.  
A més a més, disposa d’equip audiovisual (pantalla, projecció, altaveus, 
microfonia,...) i de luminotècnia (projectors de llum, equips de regulació, taula 
de control...) a disposició dels sol·licitants. L’ús d’aquest material queda 
sempre, supeditat a la contractació del personal tècnic d’escenari de la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
En el cas de necessitar qualsevol altra infraestructura complementària a 
aquesta (cadires, taules, plafons,...), caldrà que el sol·licitant especifiqui el 
material com a mínim amb 30 dies d’antelació al desenvolupament de l’activitat 
prevista 

 
 S’estableix un temps mínim d’utilització de 6 hores inclòs la preparació, assaig, 

muntatge, desmuntatge, etc. En el cas que el temps sigui superior a 6 hores, 
s’incrementarà l’import segons s’indica en el quadre annex. 

 
Personal: L’Auditori Eduard Toldrà caldrà que estigui atès durant la utilització de 

l’espai pel personal adient i suficient, bé sigui propi de l’equipament o per 
personal extern qualificat tècnicament. El criteri d’idoneïtat i suficiència del 
personal s’establirà de mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els 
responsables de l’equipament, amb un mínim d’una persona responsable per 
part de l’Auditori. 

 
Criteris d’usos: la Sala petita de l’Auditori només es llogarà en el casos següents, 

seguint l’ordre de prioritat:  
 

- Ús docent de l’ECMM  
- Programació estable de música de la Regidoria de Cultura 
- Activitats relacionades amb la música (presentació de maquetes, 

concerts de petit format, etc...) 
- Altres activitats com congressos i conferències sempre i quan no es 

puguin realitzar en altres equipaments de la ciutat per qüestió 
d’aforament 

 
Categories d’usuaris: per aquest equipament s’estableixen tres categories d’usuaris: 

 
A.- Regidories municipals, així com altres administracions públiques 
B.- Centres educatius i escoles privades relaciones amb la música, entitats, 

col·lectius i grups sense ànim de lucre de Vilanova i la Geltrú 
C.- Entitats particulars i/o entitats privades relacionades amb la música no 

pertanyents a les categories anteriors 
 

Preus: les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte que les 
quantitats que s’apliquen al personal són independents de la categoria de 



 

l’usuari, i que per a qualsevol altra situació que aquí no quedi recollida 
s’especificarà en conveni amb l’usuari. 

 
CATEGORIA 

USUARI 
MÀX. 3H MÀX. 6H 

A 0 0 
B 80,00 € 100,00 € 
C 200,00 € 300,00 € 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter ............... 27,45 € / hora o fracció 
Neteja (*) ............................ 27,45 € / hora o fracció 
 30,00 € / hora o fracció dies festius 
(*) El cost de la neteja es calcularà segons el temps necessari per la seva 

realització amb un mínim de 3 hores sense servei de Bar, i un mínim de 4 
hores amb servei de Bar. 

 
L’usuari assumirà el cost del material extra que necessiti i el personal tècnic 
necessari per a la bona representació com el bon ús de l’espai. 
 
Les esmentades necessitats seran pactades, de mutu acord, entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’usuari, amb una antelació mínima de 30 
dies de l’activitat. 
 
Per a la categoria C s’aplicarà un dipòsit del 50% del lloguer. En el moment en 
què es formalitzi la petició, el llogater haurà de portar el resguard de l’ingrés i 
haurà de signar per duplicat l’acceptació de les condicions establertes per a la 
utilització de l’espai, segons consta en la normativa estipulada, previ lliurament 
del document. Durant la setmana següent a la realització de l’activitat, caldrà 
pagar l’import restant a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de cobrir la 
totalitat de l’import que generi el lloguer de l’Auditori Eduard Toldrà. Qualsevol 
desperfecte que s’ocasioni amb motiu del desenvolupament de l’activitat 
caldrà que sigui abonat per al llogater un cop es realitzi la valoració econòmica 
dels danys. 

 
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS 
 
Es dóna nova redacció als apartats ‘Equipament’ i ‘Preus establerts’: 
 

Equipaments:  
 El lloguer de la Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà es concreta en el 

lloguer, per períodes d’hora o fracció, de la Sala Infantil de Lectura per a ser 
utilitzada com a sala d’actes o conferències, i també com a sala d’actes 
culturals. La Sala Infantil de la Biblioteca Joan Oliva només se’n podrà fer ús 
a partir de la finalització de l’horari d’atenció al públic de la mateixa més 30 
minuts de preparació de la Sala infantil per l’acte. 

 



 

 El lloguer de la Biblioteca Municipal Armand Cardona i Torrandell es 
concreta en el lloguer, per períodes d’hora o fracció, de l’espai polivalent per 
a ser utilitzat com a sala de conferències/actes o de les sales de reunions. 

 
 L’ús d’aquestes sales està supeditat a les necessitats del propi equipament i 

de les diferents àrees de l’Ajuntament.  
 En cas de produir-se qualsevol desperfecte als equipaments, el cost de 

reposició anirà a càrrec del titular del lloguer. 
 

Preus:  
 La utilització dels equipaments indicats estarà subjecta al pagament de les 

quantitats següents: 
 

CATEGORIA 
USUARI 

SALA INFANTIL BIBLIOTECA 
JOAN OLIVA i SALA 

D’ACTES DE LA 
BIBLIOTECA ARMAND 

CARDONA 

SALES REUNIONS 
BIBLIOTECA ARMAND 

CARDONA 

A  Sense cost Sense cost 
B/C 26,00 € / 2 hores 26,00 € / 2 hores 
D 76,00 € / 2 hores 
E 132,00 € hora 

51,75 € 
1 Hora 

131,00 € 
3 Hores 

227,00 € 
6 Hores 

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

hora o fracció 
 
27,45 € 

 
 
 
CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA 
 
Es fixen les noves tarifes: 
 
CATEGORIA 

USUARI ACTES SALA 
VOLTES 

SALA 
EMERGENTS 

A  Gratuït Gratuït 
Celebració d’actes acadèmics o de 
divulgació cultural fins a 3 hores 137,25 € 63,35 € 
Celebració d’actes acadèmics o de 
divulgació cultural superior a 3 hores, 
per hora 59,15 € 42,25 € 

B  

Altres tipus d’actes, per hora (1) 316,70 € 158,35 € 
Celebració d’actes  acadèmics o de 
divulgació cultural, fins a 3 hores 190,00 € 95,00 € 
Celebració d’actes acadèmics o de 
divulgació cultural superior a 3 hores, 
per hora 68,65 € 52,80 € 

E 

Altres tipus d’actes, per hora (1) 380,00 € 211,15 € 



 

 (1) Per a la utilització de còctels o aperitius el temps màxim d’autorització 
continuada serà de tres hores. 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter 27,45 € / hora o fracció 
 
 
 
ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER 
 
S’afegeix un nou equipament: 
 

- La Sala Noble de la Casa de Santa Teresa ubicada al jardí de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer. 

 
S’afegeix a la taula de preus la sala noble de la Casa de Santa Teresa dintre del 
primer apartat Sala Biblioteca Patrimonial i es fixen les noves tarifes: 
 

(*) (**) 

Sala  
Biblioteca  

Patrimonial i sala noble de 
la Casa de Santa Teresa 

Jardins 
Biblioteca 

Museu 
Balaguer 

Jardins 
Museu 

Romàntic 

Sala  
exposicions 3a 

planta 
Museu 

Romàntic 

A Totes 
Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

(1) 140,00 € 140,00 € 129,40 € 64,20 € 
(2) 59,00 € 59,00 € 56,00 € 45,50 € 
(3) 300,00 € 300,00 € 280,00 € 140,00 € 

B / C 

(4) --- 483,00 € 446,00 € 280,00 € 
(1) 193,50 € 193,50 € 179,00 € 90,00 € 
(2) 75,55 € 75,55 € 68,30 € 56,00 € 
(3) 377,00 € 377,00 € 352,00 € 224,00 € 

D / E 

(4) --- 602,00 € 558,00 € 334,00 € 
(*) Categoria usuari. 
(**)Tipus utilització: 

(1) Celebració d’actes divulgatius i/o científic (màxim 3h). 
(2) Celebració d’actes per temps superior a 3 hores. Per hora o fracció que 

excedeixi de 3. 
(3) Còctels o aperitius a peu dret/per hora o fracció. 
(4) Bufet (entaulats) / per hora o fracció. 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter 27,45 € / hora o fracció 
 
 
Es modifica l’apartat ‘Entrada gratuïta’ de la lletra A) i la lletra B) de Visites als 
Museus, i s’afegeix un nou apartat C): 



 

 
   Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant): 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer Museu Romàntica Can Papiol 
  - Nens fins a 3 anys    - Nens fins a 3 anys 
  - Membres de l’ICOM  
  - Dijous a la tarda  
  - Primer diumenge de cada mes  

B) Públic de grups: 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer  

Per a públic en general grups amb un mínim de 10 persones i 
màxim de 30 persones, amb concertació prèvia 

 
46,50 

Visites comentades. Mirades a la col·lecció, per persona 2,00 
Visites comentades a les exposicions temporals, per persona 2,00 
Itinerari urbà i visita comentada, per persona 5,00 
Per a visites especials, temàtiques, etc. Es cobraran d’acord 
amb el programa 

 

Museu Romàntica Can Papiol  
Per a públic en general grups amb un mínim de 10 persones i 
màxim de 20 persones, amb concertació prèvia 

 
46,50 

Visites teatralitzades, per persona 10,00 
Itinerari urbà i visita comentada, per persona 5,00 
Per a visites especials, temàtiques, etc. Es cobraran d’acord 
amb el programa 

 

C) Públic escolar:  
Visites dinamitzades 45,00 
Tallers escolars 60,00 

 
 
 
TORRE BLAVA – ESPAI GUINOVART 
 
Es modifica el preu de l’Entrada individual adults i l’apartat B), i s’afegeix un 
nou apartat C): 
 

A) Públic individual EUROS 
Entrada general adults 1,50 

B) Públic de grups  
Per a públic en general amb concertació prèvia 30,00 
Per a visites especials, temàtiques, etc. Es cobraran d’acord 

amb el programa  
C) Públic escolar, visita comentada 30,00 

 
CASAMENTS CIVILS I UNIONS ESTABLES DE PARELLA A LES 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
 
 
Es fixen les noves tarifes: 



 

 
Espai Tarifa 1 Tarifa 2 
Saló de Plens de l’Ajuntament   

Dissabtes 118,00 € 196,65 € 
Laborables 90,00 € 148,00 € 

Pati del Castell de la Geltrú   
Dissabtes 184,75 € 307,00 € 

Laborables 148,00 € 247,00 € 
Sala Biblioteca Patrimonial Biblioteca Museu Balaguer i 
jardins Museu Romàntic Can Papiol   

Dissabtes 533,00 € 771,00 € 
Divendres 414,00 € 650,00 € 

 
 
ESPAIS D’ENTITATS 
 
Es fixen les noves tarifes: 
 

 EUROS 
Taxa anual 227,70 
Fiança 105,60 
Ús puntual de la sala de Recursos 3,67 
Ús regular de la sala de Recursos 105,60 
Ús regular de la sala de Reunions 45,40 
Dipòsit usos 36,95 
  
Ús puntual de la Sala de Reunions 33,80 
Ús puntual de la Sala d’Actes 67,60 
Ús puntual de la Sala Exposicions 217,35 

 
 
RASA DEL MIQUELET 
CASAL MUNICIPAL D’AVIS CAN PAHISSA 
 
 
Es fixen les noves tarifes d’aquests dos espais: 
 

CATEGORIA 
USUARI 

LLOGUER SALA 
ACTES 

LLOGUER SALA 
REUNIONS 

A Gratuït Gratuït 
B / C 21,65 € 8,30 € 
D / E 63,35 € 25,35 € 

 
PERSONAL 

Conserge 27,45€ / hora o fracció 
 
 



 

INSTAL·LACIONS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA PÚBLICS 
 
Es fixen les noves tarifes d’aquests dos espais: 
 

Concepte: Euros/Hora 
Sala d’usos múltiples  4,40 
Biblioteca 4,40 
Aula 4,40 
Pistes esportives, sense llum artificial 4,40 
Pistes esportives, amb llum artificial 6,30 
Gimnàs 7,15 
Vestuaris 7,15 
Cuina, (elaboració de menjars) 10,70 
Cuina, (utilització només de l’espai) 3,62 

Fiança 159,00 
 
 
MOLÍ DE MAR 
 
Es fixen les noves tarifes d’aquests dos espais: 
 

Categoria 
Usuaris 

Aula 
Formació 

Cuina i 
menjador Jardins Allotjament (**) 

 Fins 6 
hores (*) 
Capacitat 
màxima:                       

80 
persones 

Fins 6 
hores (*) 
Capacitat 
màxima: 

60 
persones 

Fins 12 
hores (*) 
(límit 23 

hores nit) 

Capacitat màxima  
19 persones 

    1 dia 2n. dia i 
posteriors 

A 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
B/C/D 113,85 € 119,00 € 196,65 € 209,00 € 80,75 € 

E 398,50 € 417,10 € 613,75 € 652,00 € 251,50 € 
(*) Durada màxima de l’ocupació comptant muntatge, desmuntatge i/o 

preparació i desenvolupament de l’activitat. 
(**)  L’allotjament dóna dret a l’ús de cuina i menjador. 

 
Altres conceptes 
Conserge hores extraordinàries 27,45 € / hora o fracció 
 Neteja extraordinària 37,25 € / hora o fracció 

 
 

 
 
 
 



 

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: 
 
 

- Quota fixa per habitatge o local amb consum d’aigua per 
aforament d’ús domèstic, per trimestre.................................... 6,1788 

- Variable segons facturació d’aigua per aforament d’ús 
domèstic, euros/metre cúbic.................................................... 0,0381 

- Quota fixa per habitatge o local amb consum per comptador 
d’ús domèstic, per trimestre .................................................... 5,9202 

- Variable segons facturació d’aigua per comptador d’ús 
domèstic, euros/metre cúbic ................................................... 0,0365 

- Quota fixa per local amb consum d’aigua per aforament d’ús 
no domèstic, per trimestre ...................................................... 6,9337 

- Variable segons facturació d’aigua per aforament d’ús no 
domèstic, euros/metre cúbic ................................................... 0,0386 

- Quota fixa per local amb consum d’aigua per comptador d’ús 
no domèstic, per trimestre ...................................................... 6,6072 

- Variable segons facturació d’aigua per comptador d’ús no 
domèstic, euros/metre cúbic ................................................... 0,0368 

  
b) Pels serveis de construcció d’escomeses de clavegueram:  

- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 200 
mm fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 
metres de llargària .................................................................. 1.817,15 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres............. 253,91 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 

mm fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 
metres de llargària .................................................................. 2.208,28 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 
metres...................................................................................... 366,76 

- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 400 
mm fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 
metres de llargària ................................................................... 2.639,16 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres............. 516,81 
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 200 

mm fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 
metres de llargària ................................................................... 2.006,94 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres............. 316,75 
- 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 ................................................................... 2.518,62 



 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres............. 486,02 
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 400 

mm fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 
metres de llargària ................................................................... 3.218,80 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres............. 719,43 
  

c) Pels serveis de vigilància especial de claveguerams particulars:  
   Es liquidarà el cost real del servei, obtingut a partir de la 

justificació de les despeses realitzades en cada cas concret. 
 

  
d) Inspecció d’escomesa de clavegueram existent per a la 

comprovació del seu estat i de la seva idoneïtat d’acord amb el 
que estableix l’Ordenança per a les connexions al clavegueram. 
Per cada inspecció........................................................................  366,40 
  

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 .................................................................. 84,15 
  

Les quantitats exposades no inclouen l’IVA.  
 

 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 24   Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i   
       prevenció sanitària 

 
Article 2n.   Fet imposable.  
 
Es dóna nova redacció: 

 
1.- Constitueix el fet imposable les activitats, tan tècniques com administratives, 

d’intervenció municipal en: 
A) La realització de controls sanitaris periòdics sobre les activitats que es 

desenvolupen en locals i establiments inclosos en: 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
- Sector minorista d’alimentació: venda i elaboració de tot tipus 

d’aliments (menjars preparats, pa, pastisseria, ...) 
- Restauració comercial: bar, bar restaurant i restaurant 
- Menjadors col·lectius socials: escoles, llars d’infants i llars d’avis 
- Transport alimentari i altres activitats anàlogues 

SANITAT AMBIENTAL 
- Piscines d’ús públic 
- Establiments de pírcings, tatuatges i micropigmentació 
- Xarxes d’aigua alt i baix risc de transmetre la legionel·la 

ALTRES 
- Nuclis zoològics (venda d’animals) 
- Consultoris mèdics (mèdics, diplomats d’infermeria i altres) 



 

- Consultes veterinàries 
- Farmàcies 
- Centres de massatges i altres 
- Centres de bronzejat 

B) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització 
sanitària dels establiments on s’efectuïn pràctiques de micropigmentació, 
tatuatges i pírcings, tal com es defineix a la normativa vigent, on es 
regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcings, així com 
els requisits higiènics i sanitaris que han de complir els establiments que 
efectuïn aquestes pràctiques. 

C) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització 
sanitària de les piscines d’ús públic, tal com es defineix a la normativa 
vigent. 

2. L’activitat municipal es concreta, entre d’altres, amb la prestació dels serveis 
següents: 
a) Control sanitari oficial. Aquest inclou, d’acord amb la normativa actual i la 

comunitària que regula el control oficial, a més de l’acte d’inspecció de les 
instal·lacions o dels processos de fabricació o manipulació, o les 
avaluacions preventives de les condicions sanitàries dels establiments, 
serveis o instal·lacions alimentàries, la presa de mostres, la revisió 
documental, i qualsevol altra actuació de comprovació d’aspectes 
relacionats amb la protecció de la salut de la població. 

b) Estudis, informes i elaboració de propostes de resolució. 
c) Comprovació de dades. 
d) Tramitació administrativa. 
e) Control sanitari relatiu a les instal·lacions i condicions higièniques dels 

serveis higiènics en actes públics. 
 
 
Article 4t.   Quota tributària 
 
Es fixen les noves tarifes: 
 

 EUROS 
Controls periòdics, per cada inspecció: 91,00 
Autorització Sanitària dels apartats B) i C) de l’article 2.1: 131,00 

 
 
 

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 quota: 
 

Concepte Euros 
Per cada acte de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents, 
psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues mitjançant 
l’obtenció de mostres de sang, orina o altres .................................... 215,00 

 
 
Article 7è.  Gestió de la Taxa. 
 
Es dóna nova redacció al darrer paràgraf: 
 

L’interessat, abans de l’inici de les actuacions tendents a la realització de les 
proves de contrast, haurà de satisfer a l’ajuntament l’import de l’anàlisi i 
despeses que genera la proba de contrast, mitjançant el pagament de la quota 
tributària prevista en l’article 5 d’aquesta ordenança, d’acord amb allò que 
preveu l’article 23 del Reglament General de Circulació. 
 
Si el resultat de la prova fos negatiu, l’Ajuntament retornarà a l’interessat la taxa 
abonada. 

 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 26   Taxa per utilització privativa o aprofitament   
       especial del domini públic 

 
 
Article 2n.   Fet imposable. 
 
S’afegeix un nou apartat 4) al Número 1: 
 

4) La utilització privativa dels horts municipals i les actuacions necessàries per a 
la conservació i el manteniment d’aquests. 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 26   Entrada de vehicles a través de voreres, pas- 
  Annex 1    satges o de qualsevol espai de domini públic  
       municipal, així com la reserva de la via  
       pública per a l’aparcament exclusiu i/o per a  
       càrrega i descàrrega de mercaderies de  
       qualsevol classe 
 
Es fixen les noves tarifes dels Números 1 i 3: 
 
 Euros 
1.  Per a cada gual permanent, per facilitar l’entrada de vehicles en un 

immoble o finca: 
 



 

a) Fins a 3 metres d’amplada  
De 1 a 6 places d’aparcament ................................................ 105,60 
De 7 a 25 places d’aparcament .............................................. 211,15 
De 26 a 50 places d’aparcament ............................................ 369,50 
De més de 50 places d’aparcament ....................................... 527,85 

b) De més de 3 metres d’amplada  
De 1 a 6 places d’aparcament ................................................ 126,70 
De 7 a 25 places d’aparcament .............................................. 253,40 
De 26 a 50 places d’aparcament ............................................ 444,00 
De més de 50 places d’aparcament ....................................... 633,50 

  
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 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 26   Activitats a la via pública i a les platges 
  Annex 2     
 
 

A) Parades, barraques, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic 

 
Es fixen els nous Mòduls: 
 

 Euros. 
Mòdul bàsic:  21,65 
Mòdul per a tómboles:  3.606,00 

 
 
Es modifica el Número 1) de l’apartat ‘Bonificacions’: 
 
Bonificacions: 
1) Gaudiran d’una bonificació de fins al 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. 

 
 
Es dóna nova redacció al Número 5 (Fira Sant Jordi) i els actuals Números 5, 6 i 
7 passen a ser els Números 6, 7 i 8 respectivament: 
 

5. Fira Sant Jordi  



 

Llibreries i Floristeries de Vilanova i la Geltrú, per metre lineal 1,20 
Entitats inscrites al Registre d’entitats de Vilanova i la Geltrú, 
per metre lineal 

 
0,50 

Entitats no inscrites al Registre d’entitats de Vilanova, per 
metre lineal 

 
2,50 

Altres floristeries o llibreries i altres no recollits en els casos 
anteriors, per metre lineal 

 
5,00 

  
Els que vulguin instal·lar-se hauran de dipositar una fiança de 20,00 €, 
recuperable si es fa efectiva la instal·lació el dia de la fira. 

 
 
Es fixa el preu dels dipòsits dels actuals Números 1, 2 i 7: 
 

 Euros 
1. Fires, festes  majors i altres festivitats  
- Casetes i parades:  86,00 
- Atraccions en general:  210,00 
  
2. Circs 828,00 
  
7. Rodatges 828,00 

 
 
S’afegeixen dos nous apartat 9 i 10: 
 

9.- Pancartes i banderoles publicitàries Euros 
Les pancartes i banderoles publicitàries que siguin 
promocionals d’una activitat econòmica, satisfaran per dia: 

 

Pancartes 5,00 
Banderoles, per cada 50 unitats 15,00 

 
10.- Fiances Euros 

Les activitats descrites en aquest apartat A) que vulguin 
instal·lar-se a la via pública hauran de dipositat una fiança, 
retornable al finalitzar l’activitat: 

 

- Activitats en petit format, per un aforament de més de 50 
persones, que no requereixin Pla d’Autoprotecció 

200,00 

- Activitats que requereixin Pla d’Autoprotecció 400,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B)  Industries situades en terrenys d’ús públic 

 
Es fixa el nou Mòdul: 
 

 Euros 
Mòdul bàsic:  21,65 

 
 
S’afegeix nou apartat 5: 
 

5.- Ocupació de terrenys per a l’explotació dels serveis de 
restauració de caràcter  temporal, per m2 o fracció, per dia 

Euros 

Per m2 o fracció/dia 2,00 
  
Les tarifes d’aquest apartat s’aplicaran sense perjudici de les taxes que s’hagi 
de satisfer a altres administracions. 

 
 

C)  Taules i cadires situats en terrenys d’ús públic  

 
Es fixen les noves tarifes i s’afegeixen les noves tarifes de taules i cadires en 
calçada: 
 

 Euros 
Carrers de 1ª categoria:  
a) Temporada d’estiu: segona quinzena de juny, juliol, agost i 

primera quinzena de setembre, per mes i m2.......................... 7,55 
b) Temporada mitja: maig, primera quinzena de juny, segona 

quinzena de setembre i octubre, per mes i m2 ....................... 3,70 
c) Altres mesos, per mes i m2....................................................... 1,27 
d) Taules i cadires en calçada: increment de quotes dels 

apartats anteriors, segons el mesos, del 25%. 
 

e) Taules i cadires en calçada en zones d’estacionament 
regulat: increment de quotes dels apartats anteriors, segons 
el mesos, del 35%. 

 

  
Carrers de 2ª, 3ª i 4ª categoria:  
a) Temporada d’estiu: segona quinzena de juny, juliol, agost i 

primera quinzena de setembre, per mes i m2.......................... 6,28 
b) Temporada mitja: maig, primera quinzena de juny, segona 

quinzena de setembre i octubre, per mes i m2........................ 2,64 
c) Altres mesos, per mes i m2....................................................... 1,00 
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%. 
 
 
Es modifica el percentatge d’increment del número 1 per apilar a la via pública 
segons la categoria del carrer: 
 

En aquells supòsits que els establiments un cop acabat l’horari de funcionament 
diari de l’activitat, no recullin les taules i cadires i les guardin a l'interior del local, 
deixant l’ocupació de la via pública lliure i expedita per la circulació viària, 
s’incrementaran les taxes en un 10% en carrers de 1ª categoria, i un 3,5% en la 
resta de carrers. 

 
 
Es suprimeix el Número 7 (marcatge) i l’actual Número 8 passa a ser el Número 
7: 
 

D)  Altres ocupacions en terrenys d’ús públic 

 
Es fixa el nou Mòdul: 
 

 Euros. 
Mòdul bàsic:  21,65 

 
 
Es modifiquen els Números 4 i 5 (amb correlativa renumeració dels actuals 4 i 5 
que passen a ser 6 i 7 respectivament) i es dóna nova redacció a la Nota: 
 

4.- Ocupació amb màquines o cotxes infantils automàtics de 
prepagament, només sense música 

 
6,00 

5.- Ocupació amb elements publicitaris (cartelleres, pissarres de 
menús, banderoles, etc.) 

 
5,00 

  
NOTA:  
Les ocupacions a que es refereix aquest apartat estan subjectes a 
autorització o llicència prèvia, que s’haurà de sol·licitar amb deu dies 
d’antelació a la data prevista d’inici de la ocupació, i restarà condicionada al 
pagament de la taxa corresponent que s’haurà de realitzar, en tot cas, 
abans del començament de la ocupació. 
  
En tot cas, aquestes ocupacions han de respectar la normativa 
d’accessibilitat vigent. 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 26   Taxa per l’ocupació del subsòl de terrenys de 
  Annex 3     domini públic 
 
Es fixen les noves tarifes dels Números 1, 2, 3 i 4: 



 

 
       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 públic dintre o fora del nucli de la població pagaran 
cada any: 101,45 
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 ........................................................................ 

 
 

195,60 
 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 26   Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
  Annex 4    amb mercaderies, materials de construcció,   
       runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i  
       altres instal·lacions anàlogues 
 
Es fixen les noves tarifes dels Números 1, 2, 3 i 4: 
 

1.  TANQUES 
      

Euros / M2 
o fracció 

a) Tanques de precaució de qualsevol classe, per cada mes o 
fracció d’ocupació del domini públic....................................... 7,00 

b) Tanques volades, per cada mes o fracció d’ocupació del 
domini públic........................................................................... 6,10 

  
2.  BASTIDES  

Per cada mes o fracció d’ocupació del domini públic 5,10 
  

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

4. MATERIALS, RUNES I ALTRES INSTAL·LACIONS  



 

ANEXES A LA CONSTRUCCIÓ 
a) Materials de construcció per m2 i dia o fracció  15,30 
b) Runes en sac o en contenidor metàl·lic, per m2 i dia:  

Obres Majors  8,65 
Obres Menors i Rehabilitació de façanes  4,30 
Les empreses gestores de runes amb conveni amb 
l’Ajuntament gaudiran d’una reducció de fins al 50% 
d’aquesta taxa. 

 

c) Ocupació del domini públic municipal amb altres 
instal·lacions annexes a la construcció, per m2 i dia 

 
15,30 

 
 
Es dóna nova redacció als números 5 i 6: 
 

5.  OCUPACIÓ AMB VEHICLES 
 

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.............................................. 38,00 
- De 2 a 4 hores ...................................................................... 95,00 
- De 4 hores a l dia sencer...................................................... 171,00 

 
Altres ocupacions de la via pública amb vehicles, incloses les plataformes 
elevadores, no incloses a l’apartat anterior: 

       Euros 
- Les 2 primeres hores o fracció............................................ 19,00 
- De 2 a 4 hores ...................................................................... 47,50 
- De 4 hores a l dia sencer...................................................... 85,55 

 
Si l’ocupació requereix l’avís als veïns s’afegirà una quota de 10,00 € per cada 
50 exemplars o fracció. 

 
6.  SENYALITZACIONS 

 
       Euros / 

Servei 
a) Per la senyalització de la reserva d’estacionament per a 

mudances o activitats assimilables ....................................... 31,05 
b) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb 

vehicle que suposi la interrupció total de la via pública.........  95,00 
c) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb 

vehicle que suposi la interrupció parcial de la via pública.....  63,35 
 

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.  

 



 

 
Es fixen els preus de les Notes Comuns 2.1), 2.2) i 2.3): 
 

       Euros 
2.1) 0,67 
2.2) 6,75 
2.3)  
Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 
Mig dia (matí o tarda) 4,38 € 2,85 € 1,63 € 4,65 € 2,43 € 
Dia sencer 8,76 € 5,70 € 3,22 € 9,25 € 4,76 € 

 
 
S’afegeix un nou Annex 5 a l’Ordenança fiscal núm. 26: 
 
Ordenança Fiscal núm. 26    Taxa per utilització privativa dels horts 
  Annex 5     municipals 

 
Taxa per utilització privativa dels horts municipals:  Euros / Any 

- Particulars 55,00 
- Particulars majors de 60 anys pensionistes i/o jubilats 42,00 
- Particulars amb renda reduïda (*)  35,00 
- Entitats i Associacions 70,00 
  
(*) S’aplicarà als subjectes passius que compleixen les condicions de l’article 3.4 de 

l’Ordenança Fiscal General. 
 
 

ANNEX  II (Acord Segon) 
 

Ordenança Fiscal núm. 29   Ordenança reguladora dels Preus Públics 
 
Article 2n. 
 
Es dóna nova redacció al Número 2: 
 
2.  En concret, s’estableixen els preus públics següents: 

• La prestació de serveis d’ensenyaments especials a les escoles municipals. 
• La prestació de serveis per a l’esport. 
• La utilització de les instal·lacions esportives municipals per a la pràctica de 

l’esport i com espais polivalents 
• Cessió de materials per a entitats privades i realització de treballs per 

encàrrec d’entitats privades, així com la reposició per pèrdua o retorn del 
material malmès. 

• Cessió i/o instal·lació de tanques en domini públic en supòsits de perill a la via 
pública per despreniments de façanes d’immobles particulars. 



 

• Lloguer, cessió i reproducció de materials propietat de l’organisme autònom 
de patrimoni Víctor Balaguer. 

• Drets de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres 
pertanyents al fons del museu romàntic Can Papiol 

• La realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de 
concerts i similars en espais dels museus V. Balaguer i Papiol, així com la 
seva utilització per a exposicions i actes diversos. 

• Muntatge de tanques per prevenir perill de despreniment de les façanes. 
• Lloguer de la Unitat Mòbil de Canal Blau Informació. 
• Lloguer de carpes i grades. 
• Desmuntatge de pancartes. 
• Venda de CD-ROM que conté els teixells de la classificació de matèries 

utilitzat a les sales infantils de les biblioteques municipals. 
• Utilització dels espais de l’edifici Neàpolis. 
• Lloguer i cessió de l’equip de so i/o llum de la regidoria de Joventut. 
 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 29    Escoles d’ensenyaments esportius   
  Annex 1.4     
 
Es fixen les noves tarifes: 
 
A) ESPORTIU LA PISCINA 
 

Cursets 1 2 
Natació escolar (import mensual): Euros Euros 

1 dia setmana (P3, P4, P5) 15,38 10,66 
1 dia setmana (1er primària) 11,03 5,51 
1 dia setmana (2on primària en endavant) 12,13 12,13 

Natació extraescolar (import mensual): 1 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana ....... 15,38 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 2 dies/setmana ..... 30,71 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana ..... 12,13 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.2 dies /setmana ... 24,26 
Cursets adults 1 dia / setmana ........................................ 19,51 
Cursets adults 2 dies / setmana ....................................... 39,03 

Cursets d’estiu (juliol a setembre): 3 
Curset petits .................................................................... 18,29 
Curset infantils ................................................................ 14,44 
Curset adults ................................................................... 23,23 

1 – Tarifa mensual per alumne sense IVA 
2 – Tarifa mensual Bonificada per alumne sense IVA només per empadronats a 
Vilanova i la Geltrú 
3 – Tarifa setmanal per alumne sense IVA 
 
B) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 



 

 
Cursets natació (€/mes) Abonat Fill abonat No abonat 

Nadons -- 23,75 53,62 
Petits 1 dia/setmana -- 22,18 26,49 
Petits 2 dies/setmana -- 41,21 50,74 
Infantils 1 dia/setmana 6,37 21,68 25,13 
Infantils 2 dies/setmana 12,17 39,65 49,07 
    

Cursets natació Adults (€/mes) Abonat Abonat +60 anys No abonat 
Adults 1 dia/setmana 25,90 21,68 31,70 
Adults 2 dies/setmana 41,71 33,56 50,24 
Adults 3 dies/setmana 50,74 39,65 61,24 
    

Exercici aquàtic pre i post-part 
(€/trimestre) 124,62 --- 158,48 

 
Cursets Pàdel Abonat Pàdel Abonat Parc No abonat 

 (A) (B) (A) (B) (A) (B) 
A – Grups d’entrenament Pàdel Infantil 

(fins 16 anys)       

Iniciació (mini-pàdel i mini-tennis ). 
(4 a 8 anys) de 4 a 8 alumnes:       

-  1 dia per setmana 20,41 35,73 22,46 39,31 25,53 44,67 
-  2 dies per setmana 35,73 45,94 39,31 50,54 44,67 57,42 

Perfeccionament i competició. (9 a 
16 anys) de 3 a 4 alumnes:       

-  1 dia per setmana 40,83 71,46 44,92 78,60 51,04 89,32 
-  2 dies per setmana 71,46 91,88 78,60 101,06 89,32 114,85 

B – Grups entrenament Pàdel Adults 
(a partir 17 anys) a partir de 3 
alumnes:       
-  1 dia per setmana 35,73 56,14 39,31 61,76 44,67 70,18 
-  2 dies per setmana 71,46 112,29 78,60 123,52 89,32 140,37 

C – Entrenador personal. Abonament 
Fixa 15% descompte:       
-  Una persona (€ / mes) 101,52 134,72 111,67 148,19 126,90 168,39 
-  Dues persones, cada persona 
paga el 50% (€ / mes) 121,83 161,65 134,01 177,82 152,28 202,06 

D – Entrenador personal. Sessions 
individuals:       
-  Una persona (€ / sessió) 26,54 35,23 29,20 38,75 33,18 44,03 
- Dues persones, cada persona 

paga el 50% (€ / sessió) 31,85 42,26 35,04 46,49 39,82 52,83 
E – Entrenador personal. Bo 5 

sessions (matins de dilluns a 
divendres):       
-  Una persona (€ / sessió) --- 167,29 -- 184,02 -- 209,12 
- Dues persones, cada persona 

paga el 50% (€ / sessió) --- 200,75 -- 220,83 -- 250,93 
F – Partit amb professor       

- Partit 1 hora --- 23,33 -- 25,66 -- 29,17 



 

- Partit 1,30 hores --- 35,00 -- 38,50 -- 43,75 
El jugador també ha de pagar la part proporcional de lloguer de la pista 

(A) Tarifa Coach Junior 
(B) Tarifa Coach Senior 

 
Activitats Infantils de Sala Abonat Fill abonat No abonat 

Expressió Corporal 12,17 39,74 49,07 
PdG Dance I 12,17 39,74 49,07 
PdG Dance II 12,17 39,74 49,07 
Fitness Jove 12,17 39,74 49,07 

    
Tarifes sense IVA  
  
Per determinar les tarifes d’aquest Annex es considera: 

- Nadons: fins els 2 anys. 
- Petits: de 3 a 5 anys 
- Infantil: de 6 a 16 anys. 
- Joves: de 17 a 24 anys. 
- Adults: els de 25 o més anys. 
 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 29   Utilització de les instal·lacions esportives  
  Annex 2    municipals per a la pràctica de l’esport i com  
       espais polivalents 
 
 
Es fixen les noves tarifes i s’afegeix un nou apartat de Bonificacions al darrera 
del número 3): 
 

1) PAVELLONS I PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS: (1) Euros (2) Euros 
Pavelló Pl. Casernes:   

• Pista interior o exterior, ús esportiu, 1 hora ................ 24,00  41,64  
• Pista interior o exterior, ús no esportiu, 1 hora ........... 114,80  198,30  
• Gimnàs petit ............................................................... 21,00  36,00  
• Gimnàs gran ............................................................... 24,00  41,64  
• Sales polivalents ......................................................... 21,00  36,00  

Pavelló Poliesportiu del Garraf:     
• Ús esportiu, 1 pista/hora ............................................. 38,58  66,00  
• Ús esportiu, 3 pistes/hora ........................................... 115,68  197,70  
• Ús no esportiu, 1 hora ................................................ 556,80  955,20  
• Sales polivalents ......................................................... 21,00  36,00  

Pistes atletisme:     
• Ús esportiu, 1 hora ..................................................... 21,42  36,72  
• Ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ...................... 23,52  36,72  
• Ús no esportiu, 1 hora ................................................ 111,36  190,80  
• Ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ................. 115,68  198,00  



 

• Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora ................... 21,42  36,72  
• Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora (amb llum 

artificial) 23,52  36,72  
• Pistes poliesportives, ús no esportiu, 1 hora .............. 111,36  190,80  
• Pistes poliesportives, ús no esportiu, 2 hores ............ 115,68  198,00  
• Camp central, ús esportiu, 1 hora .............................. 21,42  36,72  
• Camp central, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) 23,52  40,80  
• Camp central, ús no esportiu, 1 hora ......................... 111,36  190,80  
• Camp central, ús no esportiu, 1 hora (amb llum 

artificial)....................................................................... 115,68  198,00  
• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora ............................... 139,44  232,80  
• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial). 154,56  258,00  
• Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora .......................... 556,80  955,20  
• Tot el recinte, ús no esportiu 1 hora (amb llum 

artificial)....................................................................... 582,00  984,00  
• Gimnàs grup/hora ....................................................... 24,36  41,70  
• Espai de Tir amb Arc, 1 hora ...................................... 21,42  36,72  
• Espai de Tir amb Arc, 1 hora (amb llum artificial)........ 23,52  40,80  

Pista poliesportiva de la Collada:      
• Per hora d’utilització tota la pista ................................ 24,00  41,16  
• Per hora d’utilització meitat de la pista ....................... 22,32  37,98  
• Ús no esportiu, 1 hora ................................................ 111,36  190,98  

 
2) PISTES D’ATLETISME: USOS INDIVIDUALS EN 

L’HORARI ESTABLERT 
(1) Euros (2) Euros 

Expedició targeta identificativa........................................... 1,00 1,00 
Adults:     

• Tiquet diari .................................................................. 2,50  4,50  
• Abonament mensual ................................................... 16,30  28,00  
• Abonament trimestral ................................................. 36,00  60,00  
• Abonament anual ....................................................... 117,42  201,96  
• Abonament 10 entrades ............................................. 20,50  35,50  

Joves:   
• Tiquet diari .................................................................. 2,15  3,65  
• Abonament mensual ................................................... 12,42  22,02  
• Abonament trimestral ................................................. 28,86  48,96  
• Abonament anual ....................................................... 99,26  162,00  
• Abonament 10 entrades ............................................. 14,40  25,40  

   
3) COMPLEX DE FUTBOL: (1) Euros (2) Euros 

Estadi (1 hora) ................................................................... 55,68  96,24  
Estadi (1 hora) llum artificial .............................................. 84,42  145,20  
Estadi (1 hora) ús no esportiu ........................................... 270,48  468,00  
Estadi (1 hora) ús no esportiu llum artificial ....................... 301,56  520,80  
   
Camp 1 (1 hora) ................................................................ 47,04  86,40  
Camp 1 (1 hora) llum artificial ............................................ 64,26  115,20  



 

Camp 1 (1 hora) ús no esportiu ......................................... 228,48  420,00  
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu llum artificial .................... 246,12  444,00  
   
Camp 2 (1 hora) ................................................................ 39,48  72,00  
Camp 2 (1 hora) llum artificial ............................................ 56,52  103,20  
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu ......................................... 191,52  345,60  
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu llum artificial .................... 208,32  370,80  
La taxa dels camps de futbol 7 serà un 10% més 
econòmica respecte de la quota del camp sencer.  

  

   
Sala Polivalent (1 hora) 23,16  41,16  
   

(1) Tarifa reduïda: Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a Vilanova i la 
Geltrú. 

(2) Tarifa normal: Resta d’usuaris. 
 

BONIFICACIONS: Percentatge 
Gaudirà de bonificació en els percentatges indicats la utilització per 

entrenaments i competicions de les instal·lacions especificades en 
els anteriors números 1), 2) i 3) pels usuaris següents: 

 

- Els centres escolars públics............................................................... 100 % 
- Els centres escolars concertats.......................................................... 75 % 
- Les entitats esportives sense ànim de lucre inscrites al Registre 

Municipal d’Entitats........................................................................... 
 

100 % 
- Les entitats no esportives sense ànim de lucre inscrites al Registre 

Municipal d’Entitats........................................................................... 
 

75 % 
- Els col·lectius privats de la ciutat que participin en les activitats 

organitzades o coordinades per la Regidoria d’Esports.................... 
 

50 % 
 

4) MUR ARTIFICIAL D’ESCALADA: Euros 
Entrada diària 4,00 
Abonament 10 entrades 35,00 
Abonament anual socis Talaia i posseïdors targeta federat FEEC 
nivell C o D  40,00 
Abonament anual socis altres clubs i posseïdors targeta federat 
FEEC nivell C o D  120,00 

 
5) ABONAMENTS ESPORTIU LA PISCINA i COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL 

PARC DEL GARRAF: 
Abonaments Mensuals per utilització una sola instal·lació: 

 Matrícula Tot el 
dia Matins Cap 

setmana 
Migdia 

(**) 
Adults 71,10 40,38 31,08 27,05 31,08 
Infantils 44,17 20,44 --- --- --- 
Majors de 60 anys 44,17 29,93 22,52 21,43 --- 
Pensionistes 44,17 38,89 29,93 27,05 --- 
PAFES --- 20,42 --- --- --- 
CE VNG Esportista --- 12,50 --- --- --- 



 

Tercer familiar 44,17 10,17 --- --- --- 
Quart familiar --- 5,12 --- --- --- 
Tarifa Plana cap de família (*) 89,69 --- --- --- 
Quota empresa 1 (5 a 19 
abonats) --- 22,61 --- --- --- 
Quota empresa 2 (20 a 39 
abonats) --- 19,54 --- --- --- 
Quota empresa 3 (40 o més 
abonats) --- 15,57 --- --- --- 
Quota Policia Local TD --- 14,82 --- --- --- 
Baixa temporal --- 13,92 --- --- --- 

      
Abonaments Mensuals per utilització ambdues instal·lacions: 

 Matrícula Tot el 
dia Matins Cap 

setmana  

Adults 71,10 49,60 38,89 35,66  
Majors de 60 anys 44,17 38,89 29,32 28,31  
Pensionistes 44,17 49,60 38,89 35,66  
Tercer familiar 44,17 13,31 --- ---  
Tarifa Plana cap de família --- 125,64 --- ---  
Quota empresa 1 (5 a 19 
abonats) --- 29,34 --- ---  
Quota empresa 2 (20 a 39 
abonats) --- 25,04 --- ---  
Quota empresa 3 (40 o més 
abonats) --- 19,93 --- ---  
Quota Policia Local --- 18,76 --- ---  

Tarifes sense IVA 
(*) La matrícula ha satisfer és la individual per cadascú dels integrants de la família. 
(**) Tarifa aplicable només al Complex esportiu La Piscina. 
 

6) ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS:            (1)        (2) 
Adults Entrada Instal·lació 8,68 8,68 
Infantils Entrada Instal·lació 5,60 5,60 
Menors 5 anys Gratuït Gratuït 
Piscina exterior (de 1 de juliol a 15 de setembre), per 
mes --- 32,75 
Entrada puntual abonat a l’altre centre, Adult  3,43 3,43 
Entrada puntual abonat a l’altre centre, Infantil 3,00 3,00 
Tramitació canvi instal·lació 29,44 29,44 
Lloguer d’armariets, per mes 8,48 8,48 
Lloguer d’armariets, dipòsit 9,72 9,72 
Lloguer de tovallola 0,83 0,83 
Bonus lloguer de tovallola, per mes 10,42 10,42 
3D 8,98 8,98 
Entrenador personal, preu abonat per sessió de 60’ 30,47 30,47 
Entrenador Personal, preu no abonat, per sessió 60’ 38,09 38,09 
Reposició carnet 3,55 3,55 
Despeses rebut retornat 1,63 1,63 



 

Lloguer piscina, 1 carrer per hora o piscina petita ELP 40,73 40,73 
Pilates, preu abonat per sessió de 60’ 36,58        --- 
Pilates, preu no abonat per sessió de 60’ 44,68        --- 
Petit parc, per hora          --- 1,05 
Bonus petit parc, per mes          --- 8,68 
Activitat Club spinning          --- 4,86 
Activitat Club caminades          --- 2,92 
Club spinning, per mes          --- 4,86 
Club caminades, per mes          --- 2,92 

(1) ESPORTIU LA PISCINA (ELP) 
(2) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF  
Tarifes sense IVA 
Les quotes corresponents a Matrícula Adults, Abonaments Mensuals (modalitats 
Tot el dia i Matins) i Entrades puntuals Adults de l’Esportiu La Piscina i el Complex 
esportiu municipal Parc del Garraf, gaudiran d’una bonificació del 50% pels usuaris 
que compleixen les condicions següents: 

- Estar en situació d’atur amb una antiguitat mínima d’un any al moment de 
formalitzar el servei. 

- Complir les condicions de capacitat econòmica fixades a l’article 3.4 de 
l’Ordenança Fiscal General. 

 
7) PISTES DE PÀDEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC 

DEL GARRAF 
 

Euros 
Abonament mensual individual:  

Adults 48,21 
Infantils 25,68 

Tarifa Plana familiar 107,67 
Pàdel Global 57,29 
Lloguer pista per abonat pàdel, per persona/hora 0,50 
Lloguer pista per no abonat pàdel, per persona/hora 2,27 
Llum, per pista/hora 2,52 
Lloguer pala de pàdel 0,98 

Tarifes sense IVA  
 

8) BATECO: 418,00 € 
1. Serà a càrrec de qui sol·licita el bateco la tasca d’anar-lo a buscar i a retornar-lo. 
2. Haurà de retornar-lo net i enrotllat. 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 29    Cessió materials per a entitats privades i  
  Annex 3     realització de treballs per encàrrec d’entitats  
        pirvades    
 
Es dóna nova redacció: 
 

A) Cessió de materials a entitats privades: 
 



 

MATERIAL Euros 
ENTARIMAT (€/m2) 5,40 
TARIMES TOC 18,00 
CASETES 123,00 
TAULES 3,60 
CADIRES (DE 1 A 15 UNITATS) 12,00 
CADIRES (DE 16 A 30 UNITATS) 18,00 
CADIRES (FINS A 60 UNITATS O FRACCIÓ) 27,00 
TANQUES GROGUES (CADA 10 UNITATS O FRACCIÓ) 15,00 
TANQUES OBRA (CADA 10 UNITATS O FRACCIÓ) 21,00 
GRAELLES 12,00 
BIDONS 6,00 
CARTELLERES GRISES 7,20 
CARTELLERES ALUMINI 13,20 
URNES 6,00 
MÀSTILS 15,00 
CARPES 18,00 
BLOCS DE FORMIGÓ 1,80 
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: CAIXA D’ENDOLLS A 
FANAL 27,00 
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: LLUM CASETES GRISES 27,00 
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: FOCUS 33,00 
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: CAIXES EXTENSIÓ 
QUADRES FESTA 39,00 
PENJAR PANCARTES 21,00 
DESPENJAR PANCARTES 21,00 
TRASLATS DE MATERIAL AMB CAMIÓ (HORA O 
FRACCIÓ) 45,00 
TRASLATS DE MATERIAL AMB FURGONETA (HORA O 
FRACCIÓ) 21,00 
OFICIAL (HORA O FRACCIÓ) 12,60 
OPERARI (HORA O FRACCIÓ) 10,80 

 
La cessió dels materials inclou el transport, muntatge i desmuntatge. Si algun 
d’aquests aspectes és assumit per la mateixa entitat, els serveis tècnics 
calcularan el cost que representa per a descomptar-lo de les tarifes. 
 
Les tarifes especificades corresponen a un temps màxim de cessió de 20 dies. 
La cessió per períodes superiors comporta el pagament de noves tarifes per 
cada 20 dies més o fracció. 

 
Les entitats o associacions del municipi podran signar convenis amb l’Ajuntament 
per fixar les bonificacions a aplicar a cada entitat o associació en funció de la 
rellevància social dels actes i el nombre d’esdeveniments a realitzar al llarg de 
l’any. Del contingut d’aquests convenis es donarà compta a la Comissió 
Informativa corresponent. 



 

 
Les entitats o associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats, que no 
disposin de conveni, gaudiran d’una exempció anual equivalent als primers 
3.500,00 € de l’import de cessions per esdeveniments a realitzar en un mateix 
any. Si el conjunt de les quotes resultants de les cessions de materials dintre de 
l’any natural superen aquest import, l’entitat o associació haurà de satisfer la 
quantitat que excedeixi de 3.500,00 €.  
 
 

B) Cost de reposició de materials a entitats privades com la reposició per pèrdua o 
retorn del material malmès 

 
MATERIAL Euros 
TAULA 68,00 
CADIRA 24,50 
TANCA GROGA 50,00 
TANCA OBRA 55,00 
GRAELLA 125,00 
BIDÓ 20,00 
CARTELLERA GRISA 100,00 
CARTELLERA ALUMINI 250,00 
URNA 150,00 
CARPA 180,00 
MASTIL 80,00 

 
 

C) Cessió i/o instal·lació de tanques en domini públic en supòsits de perill a la via 
pública per despreniments de façanes d’immobles particulars: 

 
Tanques, per cada 5 metres lineals o fracció, per mes 30,00 € 

Si la instal·lació de les tanques es realitza a petició de la policia local o per tècnics 
municipals, atenent el perill de despreniments, els 7 primers dies naturals estaran 
exempts de pagament. 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 29   Lloguer, cessió i reproducció de materials   
  Annex 4    propietat de l’Organisme Autònom de   
       Patrimoni Víctor Balaguer 
 
 
Es substitueixen els Números 1 a 10 pel text següent: 

 
1. Drets de reproducció i distribució 

A) Ús d’investigació: Euros 
 1. Fotografia Digital: CD (format TIFF a 300 dpi) ...................... Segons cost 



 

 2. Fotocòpies, per unitat (només material imprès a partir de 
1930 i en bon esta estat de conservació): 

 

  DIN A-4 ............................................................................ 0,15 
    DIN A-3 ............................................................................ 0,25 
 3. Impresos bases de dades (per full) ....................................... 0,15 
 4. Despeses de tramesa: .......................................................... Segons cost 
 5. Digitalització, per unitat:  
  De 1 a 15 imatges ................................................................. 0,65 
  De 16 a 30 imatges ............................................................... 0,30 
  A partir de 31 imatges ........................................................... 0,20 
 6. Impressió d’imatges digitals (per imatge) .............................. 0,20 
    
B) Ús diferent d’investigació:  
 1. Fotografies (per unitat):  
  - Ús editorial  20,00 
  - Ús publicitari  60,00 
  - Ús en comunicació pública (exposicions, TV...) 60,00 
 2. Material audiovisual (per unitat):  
  - Ús editorial i en comunicació pública  20,00 
  - Ús publicitari 60,00 
    

  Reduccions: 
Gaudiran d’una reducció del 50% de les tarifes: 
a) Les institucions públiques i les entitats privades sense ànim de lucre. 
b) Les sol·licituds de 10 o més unitats. 
 

El pagament dels drets de reproducció no eximeix els usuaris de demanar els 
corresponents permisos als titulars de drets de propietat intel·lectual. 
 

Es fixen les noves tarifes de l’actual Número 11 (Material patrimonial per a 
exposicions) que passa a tenir el Número 2, i s’afegeix un nou paràgraf al final 
del quadre: 
 

 
Tipus 

Patrimoni 
 

Import Euros. Policromia 
Antic segons 

tècnics 
Mobiliari 131,00   
Objectes 
Diversos 88,00   

Orfebreria 219,50   

Arts decoratives 
Arts Objectes 

Paviment 131,50   

Cartells  88,00  
1890 a 1940 100% 
1941 a 1970 50% 
1970 a l’actualitat 10% 

1 

Dibuixo  219,50   
Gravats  175,00   2 
Fotografia  44,00   

Fusta 262,00 20% 
Pedra 262,00 20% 3 Escultura 
Bronze 262,00 20% 

355,00 abans de  1900 



 

4 Materials Bibliogràfics i 
documentals 44,00  88,00 abans de  1900 

5 Numismàtica  44,00  131,0  or 
Mural 355,00  
S/tela 355,00  6 Pintura 
S/taula 533,00  

355,00 abans de  1900 

 
*  Si el préstec de material patrimonial requereix l’acompanyament de 

personal, als imports especificats en el número anterior, s’ha d’afegir: 
- Dieta per persona/dia 
- Per Km de desplaçament  

 
 

65,00 € 
0,25 € 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 29    Realització de sessions fotogràfiques, filma-  
  Annex 5     cions, enregistraments de concerts i   
        similars, utilització de monuments per a  
        exposicions i actes diversos dels espais de  
        la biblioteca museu Víctor Balaguer, del  
        Museu Romàntic Can Papiol i de la Torre  
        Blava - Espai Guinovart 
 
Es fixen les noves tarifes dels Números 1, 2 i 3: 
 

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: 
 Euros 
A) Dret a fotografiar l’edifici i els jardins, per cada hora:  

Fins a 2 hores ........................................................................ 84,90 
Més de 2 hores ...................................................................... 119,00 

B) Dret a filmar, amb utilització de tots els espais del Museu per 
filmar amb equips complexos (mànegues, càmeres, llums, 
figurants,...), per cada hora: 323,00 

 
2) Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i 

per al cinema i similars, enregistraments de concerts i similars en els espais 
de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, del Museu Romàntic Can Papiol i de 
la Torre Blava – Espai Guinovart.: 

  Euros 
Per cada dia de lloguer 422,30 Si l’ús és compatible amb la visita 

pública Serveis, per cada dia 84,90 
Per cada dia de lloguer 836,30 Si l’ús no és compatible amb la visita 

pública Serveis, per cada dia 84,90 
 
3) Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de filmacions i d’altres: 

 Euros 



 

Per  una  hora,  dins  l’horari  de visita pública del monument 26,40 
Per  una  hora,  fora  l’horari  de visita pública del monument 44,00 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 29   Lloguer de la unitat mòbil de Canal Blau  
  Annex 6    Informació 
 
Es fixen les noves tarifes: 
 

 Euros 
A) Quota lloguer, per dia............................................................. 729,00 
  
B) Quota lloguer, per hora diürna:  

Dies feiners ……………………………………………......... 186,00 
Dies festius i caps de setmana ………………………........ 211,00 

    Quota lloguer, per hora nocturna:  
Dies feiners ……………………………………………......... 206,00 
Dies festius i caps de setmana ………………………........ 238,00 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 29    Venda de CD-Rom de teixells  
  Annex 7     
 
 
 
Resta només amb la tarifa de VENDA DE CD-ROM DE TEIXELLS. 
 

 Euros / Unitat 
Venda de CD-ROM que conté els teixells de la classificació de 
matèries utilitzat a les sales infantils de les biblioteques 
municipals .................................................................................. 

 
 

36,75 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 29    Neàpolis  
  Annex 8     
 
Es modifica l’apartat ‘Equipaments’: 
 

Neàpolis ofereix els següents serveis i equipaments: 
- Utilització de l’Auditori. 
- Utilització del Plató. 
- Utilització espai Emprenedors. 
- Utilització de l’aparcament de l’edifici. 
- Utilització d’altres espais. 
- Allotjaments en el Centre de processat de dades. 



 

- Allotjaments en la Torre de telecomunicacions i la Sala tècnica exterior. 
 
 
Es suprimeix ‘Aula Multimèdia’ del Número 3). 
 
 
Es modifiquen les tarifes de l’Espai emprenedors: 
 

- Quota mensual: 105,00 euros durant els primers 9 mesos. 
- Quota mensual: 210,00 euros, a partir del  mes 10è fins a la 

finalització de l’estada. 
 A l’import de la quota s’afegirà l’IVA que legalment correspongui. 

 
 
S’afegeixen les tarifes de l’aparcament, dels espais tècnics i dels allotjaments 
en la torre de telecomunicacions i sala tècnica exterior: 
 

APARCAMENT € / Mes 
Cotxe, 24 hores 80,00 
Moto 25,00 
Remolc 40,00 
  
Bonus: € / Bono 
- 150 Hores 45,00 
- 180 Hores 50,00 
- 220 Hores 55,00 
- 260 Hores 62,00 

 
 

Allotjaments en el Centre de Processat de Dades € Alta € / Mes 

1 Armari rack 47 u  amb servidors dedicat 400,00 412,00 
½ Armari rack 23 u  amb servidors dedicat 220,00 226,60 
1 Armari rack 47 u  electrònica de xarxa dedicat 200,00 206,00 
½ Armari rack 23 u  electrònica de xarxa dedicat 110,00 113,30 
Rack compartit, per cada u fins a 9  25,00 26,00 
Rack compartit, entre 9 i 16 u. Per cada una 14,00 15,00 
Rack compartit, a partir 16 u. Per cada una 10,00 11,00 
Gestió accessos al node (1) 50,00 5,00  
Accés acompanyat horari laborable (fins 8 hores)  412,00 
Accés acompanyat fora horari laborable (fins 8 hores)  618,00 
Consum elèctric, per cada kw/hora (2)  0,36 
Alta de consum elèctric per armari o ½ armari  155,00 
   
(1) Aquest preu serà per persona autoritzada 

Es podran donar d’alta un màxim de 10 tècnics per empresa. 
En el cas de no llogar un armari rack sencer o mig, l’accés haurà de ser 
acompanyat. 

(2) En el consum elèctric s’imputa el cost de la dissipació del calor generat. 



 

Es col·locarà per armari rack o ½ armari rack llogat un comptador IP per control·lar 
els consums reals. 
El consum dels aparells en rack compartit es comptarà la suma de les potències 
indicades. 

Als preus indicats s’ha d’afegir l’IVA corresponent.  
 
El servei consta de: 

- Accés 7 x 24 
- Control de clima i temperatura 
- Control d’accessos 
- Càmera de videovigilància 
- Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador 
- Possibilitat de connexió amb fibra òptica 

 
Allotjaments en la Torre de telecomunicacions de Neàpolis i la 
seva sala tècnica exterior Euros 

Antena en torre, per Mes 51,50 
Consum elèctric, a facturar en funció de la potència dels equips 
instal·lats, per kw/h 

 
0,18 

Als preus indicats s’ha d’afegir l’IVA corresponent.  
 
Quan es llogui un espai per allotjar una antena a la torre de comunicacions de 
Neàpolis caldrà llogar també, com a mínim, mig armari rack a la sala tècnica 
d’antenes. Aquest preu serà unitari per més d’una antena. Aquest preu serà de 
206 €/mes per 21 U i de 412 per un armari de 42 U. Si es té més d’una antena, 
aquest preu només es cobrarà un cop 
Si el client té llogat mig o un armari rack a la CPD de Neàpolis i no vol allotjar 
els seus equips a la sala tècnica exterior, no caldrà que llogui l'esmentat espai. 
En aquest cas haurà de pagar el lloguer de l’espai a la torre i el que li pertoqui a 
la CPD 
El servei consta de: 

- Accés 7 x 24 
- Control de clima i temperatura 
- Control d’accessos 
- Càmera de videovigilància 
- Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador 
- Possibilitat de connexió amb fibra òptica 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 29    Pàrquings gestionats per la Societat  
  Annex 11     VNG Aparcaments 

 
Es fixen les tarifes: 

 
 Pàrquing Plaça Casernes: 
 

Rotació per minut  0,0375 € 
Cotxe 24h per mes 59,00 € 



 

Moto 24h per mes 34,80 € 
Cotxe 20-10 per mes 45,95 € 
Bonus 180h per mes 61,50 € 
Bonus 220h per mes 69,00 € 
Bonus 260h per mes 77,10 € 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 

  
 Pàrquing Plaça Peixateria: 

 
Rotació per minut  0,0375 € 
Cotxe 24h per mes 95,85 € 
Moto 24h per mes 34,80 € 
Cotxe diurn per mes 82,40 € 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 

 
 Pàrquing Plaça Charlie Rivel: 

 
Rotació per minut  0,0375 € 
Cotxe 24h per mes 59,00 € 
Moto 24h per mes 34,80 € 
Cotxe 20-10 per mes 44,25 € 
Bonus 180h per mes 61,50 € 
Bonus 220h per mes 69,00 € 
Bonus 260h per mes 77,10 € 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 

 
* * * * * 



 

PROPOSTA TRANSACCIONAL 
  
 

CRITERIS  INCREMENT  TARIFES  ORDENANCES  2013 
 

- IBI: 
Valor cadastral < 200.000,00 € 1,50% 
Valor cadastral 200.000,00 – 300.000,00 € 2,00% 
Valor cadastral > 300.000,00 3,00% 

 

- Taxa escombraries 3,50% 
 

- Preus Públics Parc del Garraf 3,50% 
 

- Resta Tributs i Preus Públics 1,50% 
 

CRITERIS  CANVIS  ORDENANCES  2013 (en relació amb la 
proposta definitiva presentada a la Comissió de 7/11/2012) 

 

- OF Nº 9 - Taxa per expedició de documents 
Supressió noves tarifes Taxes per certificats 

 

- OF Nº 11 - Taxa escombraries 
Supressió sistema de bonificacions per tarificació social 

 

- OF Nº 12 - Taxa Grua 
Custòdia: des de la Policia Local es proposa la congelació de tarifes 

 

- OF Nº 13 - Taxa actuacions Policia Local 
Des de la Policia Local es proposa la rebaixa de les tarifes de prestació 
serveis especials 

 

- OF Nº 15 - Taxa Zona Blava 
Mantenir la proposta ja que, segons la proposta de VNG Aparcaments, el 
promig d’increment és 1,6%. 

 

- OF Nº 19 - Mercats 
Des de Mercats es proposa una nova regulació de les Cambres de fred que 
suposa incrementar les tarifes de les mateixes al Mercat del Centre i 
rebaixar-les al Mercat de Mar. 

 

- OF Nº 20 – Transport 
Des de Serveis Viaris es proposa un nou sistema de càlcul referenciat amb 
els títols de transport de l’ATM que suposa incrementar les tarifes per sobre 
del 1,50%. 

 

- OF Nº 23 – Taxa clavegueram 
La proposta de la Companyia d'Aigües és increment del 2,00%. 

 



 

- OF Nº 29 Annex 1.4 – Escoles d’ensenyaments esportius 
Mantenir la modificació en bonificacions cursets a l’Esportiu La Piscina. 

 

- OF Nº 29 Annex 2 – Utilització instal�lacions esportives 
Mantenir la proposta de tarifes noves del MAE (Mur escalada). 

 

- OF Nº 29 Annex 3 – Cessió materials entitats 
Mantenir la regulació de 2012. 

 

- OF Nº 29 Annex 11 – Pàrquings VNG Aparcaments 
Mantenir la congelació de tarifes per bicicletes. 

 
 

Ordenança fiscal núm. 7 
Taxa per expedició de documents 
administratius 

 
Article 6è.   Tarifa 
 
Suprimir Certificats: 

 
Tipus certificat: Euros 
1 – Certificats d’empadronament o convivència al municipi: 3,00 
2 – Certificat històric d’empadronament: 4,00 
2 – Certificat històric d’empadronament/unitat familiar: 5,00 
3 – Certificat històric d’empadronament/convivència de la unitat 

familiar: 
6,00 

 En els cassos que hi consti més d’una persona, al preu indicat 
s’afegirà, per anotació/moviment: 

 

4 – Certificat d’inscripció al Registre Municipal d'Unions Civils (tant 
positiu com negatiu): 

 
7,50 

 
 

Ordenança fiscal núm. 11 Taxa per recollida d’escombraries 

 
 
Article 4t.   Exempcions i Bonificacions 
 
Es suprimeixen els canvis de la darrera proposta (amb tarificació social) i es 
torna a la modificació del Número 2 donada al Document Ordenances 2013-
4 de 31/10/2012: 
 
2.-  Els subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant l’any 2012 de 
la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil, gaudiran d’una 
bonificació a l’any 2013 a la quota establerta a l’apartat A) del punt 1 de l’article 5è, 
Habitatges i allotjaments, segons els percentatges següents: 



 

 
Vegades utilització  Percentatge  

De 6 a 10 20% 
Mes de 10 40% 

 
Gaudiran d’una subvenció a l’any 2013 equivalent al percentatge de la quota de la 
taxa indicat en el quadre anterior, les persones que compleixen les condicions 
següents: 
a) Ocupar un habitatge en règim de lloguer amb contracte vigent. 
b) Acreditar un ús regular i continuat durant l’any 2012 de la deixalleria municipal 

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

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

de l’exercici pel que es demana la subvenció. 
 
Només es concedirà una bonificació o subvenció per unitat familiar i habitatge. 
 
L’acreditació de la utilització regular del Punt Net o la deixalleria mòbil es realitza 
mitjançant una targeta lliurada de manera gratuïta a sol�licitud dels usuaris. Cas de 
pèrdua, per la seva renovació s’hauran de satisfer 3,00 €. 
 
Article 5è.   Base imposable i quota tributària 

 
Es fixa la nova tarifa de la taxa domiciliària, apartat A) del Número 1 amb 
l’increment del 3.5% i la periurbana es fixa en el 50% de l’anterior: 
 

A) 1. Habitatges i allotjaments................................……….................... 89,00 
2. Habitatges i allotjaments zones periurbanes..................................... 45,00 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 12 
Taxa per la immobilització i la retirada de 
vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusiva a la via pública  

 
Article 4t.  Quota tributària 
 
Es fixen les noves tarifes: 
-  Retirada i Immobilització: increment 1,5% (des de la Policia Local 
s’havien proposat increments superiors). 
-  Custòdia: des de la Policia Local es proposa la congelació de tarifes. 
 
 Per retirada de 

cada vehicle 
Per custòdia 
del vehicle 

Immobilització 

- Bicicletes: 25,90 € 5,10 € / dia 31,00 € 



 

56,10 € / mes 

- Ciclomotors: 46,70 € 5,10 € / dia 
56,10 € / mes 31,00 € 

- Motocicletes, tricicles, 
motocarros i semblants: 

93,40 € 10,20 € / dia 
98,00 € / mes 56,95 € 

- Vehicles fins PMA 2.000 Kg: 103,55 € 20,40 € / dia 
255,00 € / mes 82,85 € 

- Vehicles PMA 2.000-4.000 Kg: 145,15 € 20,40 € / dia 
286,00 € / mes 82,85 € 

- Vehicles PMA  superior a 4.000 
kg: 197,00 € 40,80 € / dia 

561,00 € / mes 113,90 € 

 
 

 

Ordenança fiscal núm. 13 
Taxa per actuacions singulars de la 
Policia Local 

 
Article 6è.   Base imposable i Quotes  
 
S’afegeix una nova tarifa i es proposen noves tarifes en prestació serveis 
especials (suposa rebaixar les vigents a 2012): 
 

 Euros 
Tramitació administrativa per la cessió de vehicles en favor de 
l’ajuntament, per el seu desballestament i baixa definitiva 45,00 

 
Prestació se serveis especials per agents: Horari diürn Horari nocturn 
A) Dies feiners: Euros Euros
- Caporal, per hora o fracció: 46,00 54,15
- Agent, per hora o fracció: 37,80 46,00
B) Dies festius diürn i dissabtes i vigílies nit:   
- Caporal, per hora o fracció: 54,15 61,30
- Agent, per hora o fracció: 48,00 48,00

 

 

Ordenança fiscal núm. 15 
Taxa per l’estacionament regulat de 
vehicles 

 
Article 4.   Quota tributària 
 
Es modifiquen les tarifes del Número 1: 
 
Segons la proposta de VNG Aparcaments el promig d’increment és 1,6%. 
 
C) Tarifa Normal: 



 

 
Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,35 € 0,35 € 0,30 € 0,30 € 0,20 € 0,40 € 

30 minuts 0,85 € 0,75 € 0,60 € 0,85 € ---- ---- 
1 hora 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,65 € 0,20 € 0,40 € 

1,30 hores 2,60 € 2,60 € 2,55 € 2,50 € ---- ---- 
2 hores 3,40 € 3,40 € 3,35 € 3,25 € 0,40 € 0,80 € 
3 hores 5,25 € 5,25 € 5,25 € 4,65 € 0,60 € 1,20 € 
5 hores ---- ---- ---- 6,50 € 1,00 € 2,00 € 
7 hores ---- ---- ---- 7,00 € 1,40 € 2,80 € 
9 hores ---- ---- ---- 7,50 € 1,80 € 3,60 € 

 
D) Tarifa reduïda 
 

Durada Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,20 € Gratuït 0,20 € 
1 hora 0,20 € Gratuït 0,20 € 
2 hores 0,40 € Gratuït 0,40 € 
3 hores 0,60 € Gratuït 0,60 € 
5 hores 1,00 € Gratuït 1,00 € 
7 hores 1,40 € Gratuït 1,40 € 
9 hores 1,80 € Gratuït 1,80 € 
Mensual 40,00 € ---- ---- 

 
 

Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per prestació de serveis de mercats 

 
Article 7è.   Quotes 
 
MERCAT DEL CENTRE 
 
Des de Mercats es proposa una nova regulació de les Cambres de fred 
(Número 3) que suposa un fort increment de les taxes: 
 
Regulació 2012: 
 

II. Compartiments de la cambra frigorífica del mercat.  
Amb llicència: tots el compartiments a raó de....…………… 25,25 
Temporals: tots els compartiments a raó de.......………….. 51,60 

 
Proposta 2013: 
 
II. Cambres de fred 



 

c) Compartiments de totes les cambres frigorífiques del mercat a excepció de la 
cambra de la carn: 

- Amb llicència, a raó de 92.83 €/mensuals per compartiment o gàbia. 
- L’ús temporal de les cambres suposarà un recàrrec d’un 50% respecte de la 

tarifa corresponent. 
d) Cambra frigorífica de la carn: 259,95 €/mensuals per compartiment o gàbia 
(incorpora l’ús i manteniment de l’obrador i guies de transport).  
 
 
MERCAT DE MAR 
 
En aquest cas el preu de la cambra baixa considerablement respecte a 
2012: 
 
Regulació 2012: 
 

2. Utilització de la cambra frigorífica, per m3/mes……………… 27,55 
 
Proposta 2013: 
 

3. Utilització de la cambra frigorífica, per m3/mes 6,20 
 
 

Ordenança fiscal núm. 20 
Taxa per prestació de serveis d’atenció a 
les persones 

 
Article 7è.   Quotes 
 
El nou sistema de càlcul amb referència als títols de l’ATM suposa un 
increment superior al 1,5%: 
 
B) Transport urbà de viatges 
 
Els bitllets i títols de transport del transport urbà de viatges tindran una tarifa 
referenciada a la tarifa dels bitllets i títols del sistema tarifari integrat de l’Autoritat de 
Transport Metropolità (ATM): 

- Bitllet senzill: 75% del preu públic del bitllet senzill de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-10): 75% del preu públic de la T-10 de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-jove) per persones fins a 25 anys: 50% del preu públic 

de la T-10 de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-Activa) per persones amb possessió de la targeta Activa 

municipal: 40% del preu públic de la T-10 de l’ATM. 
Aquestes tarifes es podran aproximar a un múltiple de 0 o 5 cèntims mitjançant 
decret de l’Alcaldia. 
 
C) Transport interurbà de viatgers: 



 

 
Les persones amb possessió de la targeta Activa municipal podran adquirir títols de 
transport de 10 viatges integrats de l’ATM (T-10) pel 65% del preu públic de la T-10 
de l’ATM. 
Per a gaudir de la bonificació s’ha d’utilitzar aquest títol de transport bonificat només 
amb els operadors locals (Monbus i Autocares Planas) i per viatges realitzats dins de 
la comarca, i destinacions incloses a la línia de El Vendrell i la de Vilafranca del 
Penedès. 
L’ús inadequat del títol, implicarà la retirada de la subvenció. 
Només s’expediran dos títols mensualment al mateix titular 

 
 

Ordenança fiscal núm. 23 Taxa per serveis de clavegueram 

 
Article 4t.   Quota tributària 
 
La proposta de la Companyia d'Aigües és increment del 2,00%. 
 
Es fixen les noves tarifes: 
 EUROS 
a) Pels serveis de neteja, explotació, conservació i desenvolupament de 
la xarxa municipal de clavegueram: 

 
 

- Quota fixa per habitatge o local amb consum d’aigua per aforament 
d’ús domèstic, per trimestre 6,1788 
- Variable segons facturació d’aigua per aforament d’ús domèstic, 
euros/metre cúbic 0,0381 
- Quota fixa per habitatge o local amb consum per comptador d’ús 
domèstic, per trimestre 5,9202 
- Variable segons facturació d’aigua per comptador d’ús domèstic, 
euros/metre cúbic 0,0365 
- Quota fixa per local amb consum d’aigua per aforament d’ús no 
domèstic, per trimestre 6,9337 
- Variable segons facturació d’aigua per aforament d’ús no domèstic, 
euros/metre cúbic 0,0386 
- Quota fixa per local amb consum d’aigua per comptador d’ús no 
domèstic, per trimestre 6,6072 
- Variable segons facturació d’aigua per comptador d’ús no domèstic, 
euros/metre cúbic 0,0368 
  
b) Pels serveis de construcció d’escomeses de clavegueram:  
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 200 mm fins 
a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària 1.817,15 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres 253,91 
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 300 mm fins  



 

a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària 2.208,28 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres 366,76 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 mm fins 
a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària 2.639,16 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres 516,81 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 200 mm fins 
a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de llargària 2.006,94 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres 316,75 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 mm fins 
a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de llargària 2.518,62 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres 486,02 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 mm fins 
a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de llargària 3.218,80 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres 719,43 
  
c) Pels serveis de vigilància especial de claveguerams particulars:  
   Es liquidarà el cost real del servei, obtingut a partir de la justificació 
de les despeses realitzades en cada cas concret. 

 

  
d) Inspecció d’escomesa de clavegueram existent per a la comprovació 
del seu estat i de la seva idoneïtat d’acord amb el que estableix 
l’Ordenança per a les connexions al clavegueram. Per cada inspecció 366,40 
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 84,15 
Les quantitats exposades no inclouen l’IVA. 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 29 Ordenança reguladora dels Preus Públics 

 
 
Ordenança fiscal núm. 29 
Annex 1.4 

Escoles d’ensenyaments esportius 

 
Proposta definitiva Govern: 
 
- A l’apartat A) es suprimeixen les tarifes bonificades per a empadronats a Vilanova 
dels apartats: 
- Natació escolar 2n primària 
- Natació extraescolar fins a 15 anys 
 
- Increment del 5,00% a les tarifes dels apartats: 
A) ESPORTIU LA PISCINA 



 

B) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 
 
 
Nova proposta: 
 
- A l’apartat A) es suprimeixen les tarifes bonificades per a empadronats a Vilanova 
dels apartats: 
- Natació escolar 2on primària 
- Natació extraescolar fins a 15 anys 
 
- Increment del 3,5,00% a les tarifes dels apartats: 
A) ESPORTIU LA PISCINA 
B) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 
 
 
Regulació 2012 tarifes bonificades ESPORTIU LA PISCINA: 

 
Cursets       1     2 

Natació escolar (import mensual): Euros Euros 
1 dia setmana (P3, P4, P5)................................................ 14,65 10,15 
1 dia setmana (1er primària)............................................. 10,50 5,25 
1 dia setmana (2on primària en endavant)......................... 11,55 9,50 
Natació extraescolar (import mensual): 1 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana ........... 14,65 11,70 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 2 dies/setmana .......... 29,25 23,15 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana .......... 11,55 10,85 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.2 dies /setmana ........ 23,10 21,20 
 1 
Cursets adults 1 dia / setmana .......................................... 18,58 
Cursets adults 2 dies / setmana ........................................ 37,17 
Cursets d’estiu (juliol a setembre): 3 
Curset petits .................................................................... 17,42 
Curset infantils ................................................................ 13,75 
Curset adults ................................................................... 22,12 
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 
 
 
Regulació 2013 tarifes bonificades ESPORTIU LA PISCINA: 

 
Cursets      1     2 

Natació escolar (import mensual): Euros Euros 
1 dia setmana (P3, P4, P5)................................................ 15,16 10,50 
1 dia setmana (1er primària)............................................. 10,86 5,43 



 

1 dia setmana (2on primària en endavant)......................... 11,95 11,95 
Natació extraescolar (import mensual): 1 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana ........... 15,16 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 2 dies/setmana .......... 30,27 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana .......... 11,95 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.2 dies /setmana ........ 23,90 
Cursets adults 1 dia / setmana .......................................... 19,23 
Cursets adults 2 dies / setmana ........................................ 38,47 
Cursets d’estiu (juliol a setembre): 3 
Curset petits .................................................................... 18,02 
Curset infantils ................................................................ 14,23 
Curset adults ................................................................... 22,89 
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 
 
 

Ordenança fiscal núm. 29 
Annex 2 

Utilització de les instal�lacions esportives 
municipals per a la pràctica de l’esport i 
com a espais polivalents 

 
Proposta definitiva Govern: 
 
-  Números 1), 2) i 3) (instal�lacions esportives) increment mig de tarifes del 20,00%. 
-  Número 4) (Mur escalada): aplicar preus proposats per gestors MAE. 
-  Números 5), 6) i 7) (instal�lacions Parc del Garraf) increment mig de tarifes del 
5,00%. 

-  Número 8) (Bateco) increment del 3,50% 
 
Nova proposta: 
 
-  Números 1), 2) i 3) (instal�lacions esportives) increment mig de tarifes del 1,50%. 
-  Número 4) (Mur escalada): aplicar preus proposats per gestors MAE. 
-  Números 5), 6) i 7) (instal�lacions Parc del Garraf) increment mig de tarifes del 
3,50%. 

-  Número 8) (Bateco) increment del 1,50% 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 29 
Annex 3 

Cessió materials per a entitats privades i 
realització de treballs per encàrrec 
d’entitats privades  

 
Mantenir la redacció vigent a 2012 amb increment tarifes de 1,50%. 
 



 

A) Cessió de materials a entitats privades: 
 

MATERIAL Euros 
ENTARIMAT (€/m2) 5,40 
TARIMES TOC 18,00 
CASETES 123,00 
TAULES 3,60 
CADIRES (DE 1 A 15 UNITATS) 12,00 
CADIRES (DE 16 A 30 UNITATS) 18,00 
CADIRES (FINS A 60 UNITATS O FRACCIÓ) 27,00 
TANQUES GROGUES (CADA 10 UNITATS O FRACCIÓ) 15,00 
TANQUES OBRA (CADA 10 UNITATS O FRACCIÓ) 21,00 
GRAELLES 12,00 
BIDONS 6,00 
CARTELLERES GRISES 7,20 
CARTELLERES ALUMINI 13,20 
URNES 6,00 
MÀSTILS 15,00 
CARPES 18,00 
BLOCS DE FORMIGÓ 1,80 
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: CAIXA D’ENDOLLS A FANAL 27,00 
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: LLUM CASETES GRISES 27,00 
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: FOCUS 33,00 
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES: CAIXES EXTENSIÓ QUADRES FESTA 39,00 
PENJAR PANCARTES 21,00 
DESPENJAR PANCARTES 21,00 
TRASLATS DE MATERIAL AMB CAMIÓ (HORA O FRACCIÓ) 45,00 
TRASLATS DE MATERIAL AMB FURGONETA (HORA O FRACCIÓ) 21,00 
OFICIAL (HORA O FRACCIÓ) 12,60 
OPERARI (HORA O FRACCIÓ) 10,80 
 
La cessió dels materials inclou el transport, muntatge i desmuntatge. Si algun 
d’aquests aspectes és assumit per la mateixa entitat, els serveis tècnics calcularan el 
cost que representa per a descomptar-lo de les tarifes. 
 
Les tarifes especificades corresponen a un temps màxim de cessió de 20 dies. La 
cessió per períodes superiors comporta el pagament de noves tarifes per cada 20 dies 
més o fracció. 
 
Les entitats o associacions del municipi podran signar convenis amb l’Ajuntament per 
fixar les bonificacions a aplicar a cada entitat o associació en funció de la rellevància 
social dels actes i el nombre d’esdeveniments a realitzar al llarg de l’any. Del 
contingut d’aquests convenis es donarà compta a la Comissió Informativa 
corresponent. 



 

 
Les entitats o associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats, que no disposin 
de conveni, gaudiran d’una exempció anual equivalent als primers 3.500,00 € de 
l’import de cessions per esdeveniments a realitzar en un mateix any. Si el conjunt de 
les quotes resultants de les cessions de materials dintre de l’any natural superen 
aquest import, l’entitat o associació haurà de satisfer la quantitat que excedeixi de 
3.500,00 €.  
 
 
B) Cost de reposició de materials a entitats privades com la reposició per pèrdua o 
retorn del material malmès 
 

MATERIAL Euros 
TAULA 68,00 
CADIRA 24,50 
TANCA GROGA 50,00 
TANCA OBRA 55,00 
GRAELLA 125,00 
BIDÓ 20,00 
CARTELLERA GRISA 100,00 
CARTELLERA ALUMINI 250,00 
URNA 150,00 
CARPA 180,00 
MASTIL 80,00 
 
 
C) Cessió i/o instal�lació de tanques en domini públic en supòsits de perill a la via 
pública per despreniments de façanes d’immobles particulars: 
 
Tanques, per cada 5 metres lineals o fracció, per mes 30,00 € 

Si la instal�lació de les tanques es realitza a petició de la policia local o per tècnics municipals, 
atenent el perill de despreniments, els 7 primers dies naturals estaran exempts de pagament. 

 
 
Ordenança fiscal núm. 29 
Annex 11 

Pàrquings gestionats per la Societat  
VNG Aparcaments 

 
La proposta de VNG Aparcaments és: 
- Increment tarifes Rotació, Cotxe, Motos i Bonus del 3,5%. 
- Tarifes Bicicletes sense increment 

 
Nova proposta: 
- Increment tarifes Rotació, Cotxe, Motos i Bonus del 1,5%. 
- Tarifes Bicicletes sense increment 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bona tarda.  En tot cas passaré a fer un petit parlament 
referent al tema de lo que va ser la proposta del govern i en tot cas dir que 
aquestes ordenances van partir de dues premisses per a mi importants.  La 
primera, la situació financera complexa de l’Ajuntament, de les societats i els 
ens municipals, amb la greu situació produïda dels anys anteriors que en tot 
cas està hipotecant pressupostos futurs i l’estabilitat dels serveis municipals. 
En segon terme, l’aplicació de la Llei d’estabilitat al Pla d’ajust municipal, que 
ens obliga a ajustar la despesa i els ingressos d’acord amb la documentació 
aprovada en aquest Ple.   
 
Per tant, el govern, veient les desviacions produïdes aquest any i les 
previsibles al 2012 va fer una presentació de mínims, d’acord amb els anteriors 
paràmetres i tenint en compte tres factors fonamentals: el primer, la pujada de 
tres punts de l’IVA als serveis, que suportarà aproximadament uns 700.000 
euros d’increment.  En segon terme, la revisió d’IPC de les pliques municipals 
amb contractes per import d’uns 300.000 euros aproximadament.  I per últim, 
els interessos del crèdit ICO, que suposaran per a les arques municipals 
1.484.000 euros al 2013. 
 
L’ajustament pressupostari previst, sense cap variació o increment de les 
ordenances fiscals, serà de dimensions insostenibles, amb un ajust previsible 
de 5 millons d’euros que afectarà els serveis bàsics municipals, a l’ocupació 
pública i sobretot a la () redistributiva de les rendes més baixes, ja que hem de 
recordar que la recaptació impositiva té com a últim fi la distribució de la 
riquesa per via de la despesa. 
 
L’objectiu del govern ha estat minimitzar aquest important ajust en aquestes 
Ordenances i d’un efecte mínim sobre les empreses als treballadors municipals 
i la ciutadania, efectuant un ajust mixte per via de la despesa i un altre per via 
de l’ingrés.    
 
Per tant, s’han volgut fer unes ordenances realistes, racionals i tècniques, 
d’acord amb els següents criteris generals: priorització i contenció de la 
despesa, potenciar les partides relatives a polítiques socials, intensificar els 
serveis de promoció econòmica i de foment de l’ocupació i progressiva 
incorporació de la tarifació social a les ordenances. Per últim, l’ajust a la 
realització dels ingressos d’acord amb el pressupost de tresoreria. 
 



 

Respecte als criteris esollits als ingressos, passo a relacionar els següents 
resumidament, tot el que és afecte a la part d’ingressos. 
 
Primera part, un increment de les taxes per sota de la previsió d’IPC d’un 3’5% 
per poder eixugar la nova despesa que abans he comentat en termes generals.  
Continuant en lo que fa referència a l’IBI, l’aplicació de manera esgraonada de 
la fiscalitat de l’IBI acompanyada d’una taula de tarifació social i incloure dos 
modificacions que no tenen a veure d’acord amb les Ordenances, però que en 
tot cas estan previstes, que seria incrementar el número de rebuts de 2 a 3 per 
facilitar el pagament i per una altra part la possibilitat de pagar l’IBI per 
endavant al mes de gener amb un 5% de descompte per poder minoritzar la 
càrrega fiscal. També, i a títol enunciatiu, s’ha volgut bonificar l’IBI a les 
explotacions agràries que desenvolupin una activitat degudament 
regulartizada.  
 
Comentar que les diferents àrees de l’Ajuntament han fet amb els seus tècnics 
una profunda revisió de les problemàtiques existents i/o dels serveis efectuats 
que no contenien contingut econòmic o que era erroni fins al moment, per no 
constar a les ordenances o perquè constava incorrectament.  Agrair en tot cas 
la tasca efectuada als treballadors municipals i a tots els departaments que han 
col·laborat per tindre unes ordenances més clares i, al meu entendre, més 
precises, ja que com bé es deia, realment s’ha fet una modificació molt 
extensiva amb molts paràmetres.   
 
Aquesta posta al dia des del punt de vista tècnic és lo que l’oposició o en tot 
cas he escoltat de “noves taxes”, quan en la meva opinió només ha estat una 
revisió de costos del servei, de buits legals i legalització de nous serveis i 
equipaments, per poder fer així unes noves ordenances més justes. Està ben 
clar que el títol enunciatiu, que si no tenim redactats els preus públics sobre 
utilització, per exemple, de l’auditori, aquests haurien de constar en aquestes 
ordenances.  Per tant, lo que s’ha intentat és justament adequar aquests preus 
que no existien en aquests equipaments i adequar-los, però en tot cas ho 
sento, això no vol dir que siguin en tot cas noves taxes. 
 
Per una altra part, hem tingut en compte que el copagament d’alguns serveis 
ve donat perquè el ciutadà tingui en compte els costos, no anar a una situació 
de recaptament, sinó en tot cas una situació de costos, com per exemple els 
serveis efectuats per l’OAC, que molts d’ells en aquest cas es poden tramitar 
per internet i fa un ús intensiu del personal de l’Ajuntament.  O també, a títol 
enunciatiu, la utilització, la possible utilització abusiva que fa o fan algunes 
entitats en el cas de la brigada en alguns esdeveniments de la ciutat. 
 
S’ha volgut incentivar i unificar les obres estructurals comunitàries i de 
particulars, així com les obres derivades de la inspecció tècnica i les obres 



 

menors al Nucli Antic i l’arranjament d’habitatges per a la gent gran, bonificant 
aquestes una part.   
 
També s’ha inclòs les modificacions de la subvenció de l’impost de l’increment 
de les plus-vàlues del terreny en els casos de dació de pagament, per tenir una 
certa sensibilitat amb els col·lectius que estan patint aquesta crisis i d’acord 
amb els paràmetres aprovats en aquest Ple. 
 
Per una altra part, s’ha volgut incrementar el preu de la brossa, conjuntament 
amb l’aplicació d’una tarifació social, per incloure la progressivitat de la 
recaptació i afegir la possibilitat de subvencionar l’arrendatari, també en alguns 
casos per afavorir el reciclatge de pisos de lloguer. 
 
Així mateix, hem cregut que implantar un nou rebut de la taxa de brossa 
específic per a les zones periurbanes, on més de 921 famílies no pagues res a 
data d’avui.  Entenem que era necessari d’acord amb un criteri d’igualtat, ja 
que en aquest moment s’estan donant els següents serveis d’una manera 
totalment gratuïta: servei de recollida de rebuig a les entrades a les 
urbanitzacions, servei gratuït de recollida de voluminosos concertat a la porta 
de l’habitatge i servei gratuït de recollida a la deixalleria Punt Net. 
 
Respecte al transport urbà hem decidit acollir-nos a les tarifes del sistema 
integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità, l’ATM.  Creiem que la unificació 
del preu del transport en l’àrea metropolitana sigui en el futur sigui una realitat.   
 
Per últim, i per acabar, s’han modificat les exempcions per creació de noves 
activitats d’emprenedors generadores d’ocupació, i que estan donant uns 
resultats esperançadors respecte al número de llicències otorgades en aquest 
exercici.  L’Ordenança recull d’exempció total per als aturats de llarga durada, 
sense limitació d’edat.  Abans recordo a tothom que hi havia dugues parts, una 
que era en tot cas per a menors de 30 anys, i en tot cas una altra per als 
superiors a 50 anys, que en tot cas estava bonificat al 50.  Hem unificat totes i 
en principi tots els aturats de llarga durada, sense límit d’edat es podran acollir 
a la bonificació. 
 
Per últim, comentar que el govern ha fet tots els passos necessaris per 
consensuar aquestes ordenances.  I com en tot cas acabo d’anomenar, s’han 
inclòs propostes de tots els grups.  Entenem que han estat unes ordenances 
molt elaborades i negociades tècnicament, pensant exclusivament en els 
ajustos pressupostaris i els problemes financers de la ciutat.   
 
Per últim terme, veient que... la impossibilitat en tot cas plantejar-nos... hem 
acordat portar-nos a votació la transaccional que ens va oferir el grup de la 



 

CUP i el Partit Popular, i que en tot cas resumiré en grans trets lo que en tot 
cas es va parlar l’altre dia a la Comissió d’Hisenda. 
 
A diferència, se planteja uns criteris d’increment de tarifes en l’IBI d’1’5 en 
valors de menys de 200.000 euros, i progressiu en increment fins al 3%.  Una 
taxa d’escombraries del 3’5 i uns preus públics pel Parc del Garraf del 3’5% 
també.  El reste de tributs i preus públics l’1’5. 
 
En lo que fa referència a les taxes de documents administratius, es deixen fora.  
I en principi es deixen fora també lo que fa referència a les taxes de serveis de 
la USM i entitats. 
 
Per tant, lo que portarem a vot serà la proposta nostra a la transaccional de la 
CUP i el Partit Popular i en tot cas més endavant, en qualsevol tema que faci 
referència a les Ordenances, pues contestaré les seves respostes.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.   
 
Per tant, resumint, el govern ha fet la seva proposta, la proposta en base als 
criteris que el regidor molt bé ha explicat.  Una proposta feta amb el pensament 
de que el pressupost del 2013 és un pressupost complicat, on cal ajustar 5 
millons d’euros.  El govern municipal aposta per uns serveis públics de qualitat 
i pel manteniment de tots els llocs de treball relacionats amb aquests serveis 
públics. I ens preocupa que ajustant 5 millons això sigui molt complicat.  Per 
aquest motiu, i partint de la base que el govern no desitja augmentar impostos, 
ha fet la proposta que el senyor Gargallo ha presentat, que consistia, resumint, 
en un increment de les Ordenances d’un 3 i mig per cent, l’IBI entre el 4 i 10 
per cent... no vull repetir tot el que ell ha explicat.  Això s’ha estat negociant, no 
s’ha pogut arribar a cap acord amb cap grup amb aquesta base, i per aquest 
motiu el govern presenta a votació un acord transaccionat, que dos grups van 
manifestar que els hi... que podien arribar a tenir alguna... alguna possibilitat de 
tenir algun cert acord amb aquestes propostes, i per tant presentem aquesta 
proposta alternativa que bàsicament és un increment de la majoria d’impostos 
d’un 1 i mig per cent, enlloc del 3 i mig que el govern proposava. 
 
És una... això suposa uns ingressos bastant inferiors dels que el govern 
pretenia amb la proposta inicial.  Però bé, des del govern creiem que tot el que 
podem aconseguir amb ingressos per poder tenir un pressupost més equilibrat 
l’any 2013 serà positiu i per això presentem a votació, repeteixo, aquesta 
proposta ajustada, molt menys... amb un import molt més baix, que bàsicament 
és un increment d’un 1 i mig per cent de la majoria d’impostos.   
 



 

Per tant, a partir d’aquí obro un torn de paraules i comencem per la senyora 
Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, moltes gràcies.  En tot cas, per posicionar el nostre grup, tant per la 
proposta primera que va fer el govern, com per la nova proposta en aquest cas 
transaccionada, bàsicament basarem la nostra intervenció, una, primer 
valorant el moment que vivim la ciutat, per un costat, que entenem com ha de 
resoldre la política aquest moment, i per altra, en aquest sentit, quin és el debat 
al que ens ha portat el parlar sobre la contribució que la ciutadania ha de fer a 
la hisenda municipal, i en aquest sentit doncs entrarem en la valoració concreta 
de les propostes que fa el govern, per un costat, i evidentment en les 
alternatives que ha plantejat el nostre grup municipal a aquestes propostes. 
 
Partim de la base que la crisi ens fa més pobres a tots, ens està fent més 
pobres a tots, però no volem des d’Iniciativa que ens faci més desiguals.  I a 
Vilanova la gran majoria vivim doncs patint aquestes conseqüències de fer-nos 
més pobres.  Els que encara treballen doncs estan tenint baixades dràstiques 
de sou, amb por al manteniment del seu lloc de treball, tenim 1.700 persones a 
l’atur, amb un 18’75 de la població activa.  Els empleats públics veuran que 
aquest mes no tenen una paga extra, per tant la nostra ciutat aproximadament 
tindrà 3 millons d’euros menys d’inversió, de mobilització de l’economia local, 
es veurà afectada el seu comerç, la seva restauració.  Estem vivint com s’ns 
estan baixant els ajuts, les beques menjador, veiem doncs ara paradoxalment 
doncs que un nen que ha d’anar a escola, portar-se la carmanyola, pagar 3 
euros, i en comptes... i una persona que en aquest moment hereta 3 millons 
d’euros doncs no paga cap impost, no?  Es redueixen els suports a la 
dependència, tenim el sistema de salut com el tenim, retallades, i a tot això 
doncs se’ns incrementa a la ciutadania l’IVA i l’IPC.   
 
És evident que això no és responsabilitat última d’un Ajuntament, és la situació 
que pateixen la ciutadania de Vilanova, com el conjunt del país, com el conjunt 
de l’Estat i com molts països del sud d’Europa.  
 
Som més pobres, això és evident, però diem i insistim que creiem que no hem 
de ser més iguals.  I entenem que la política ha de respondre amb sensibilitat i 
consciència davant d’aquesta realitat.  I ho ha de fer des de qui governa i 
lidera, sigui un Ajuntament, el govern de la Generalitat o l’Estat, i ho hem de fer 
també els grups de l’oposició.   
 
I aquesta ha estat la nostra voluntat, la nostra premisa i la base en el debat de 
les Ordenances fiscals i serà evidentment en el debat de tota la hisenda 



 

municipal, de totes les nostres propostes que fem per al... per mantenir la 
hisenda municipal. 
 
Som molt conscients de la realitat dels municipis, del món local i també molt 
conscients de la realitat municipal de la hisenda municipal de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  I ho hem sigut abans i hem reivindicat –crec que amb això 
podem dir que no hem estat sols, que ho hem fet la majoria dels grups 
d’aquest Consistori- el maltracte, la injustícia d’aquestes hisendes municipals.  
El maltracte per part de l’Estat i per la mateixa Generalitat.  Podem veure 
claríssimament: la contribució de la Generalitat suposa un 9% dels ingressos 
municipals.  La contribució de l’Estat un 19%.  S’ha de dir que excepcionalment 
enguany l’Estat incrementa un 6% la seva aportació, bàsicament per corregir el 
factor d’increment de l’IPC i de l’IVA, concretament, però evidentment és una 
excepcionalitat.  I com sempre, doncs, la hisenda municipal basa els seus 
ingressos bàsicament en l’esforç que ha de fer la ciutadania, concretament un 
68% aproximadament, és l’esforç, la contribució que fa la ciutadania als 
ingressos municipals en impostos i taxes. 
 
Com sempre, el debat que tenim avui, que hem tingut aquests dies, gira entorn 
a fins on ha de contribuir el ciutadà per no posar en perill el manteniment dels 
nostres serveis públics municipals.  I mentres veiem que per altra banda doncs 
en aquest sentit –i així ens queixem i reivindiquem com a grup- no tenen 
aquesta consciència altres administracions que pertocaria doncs que realment 
deixessin de tractar-nos injustament al món local. 
 
Des d’Iniciativa defensem i hem defensat en tot aquest debat que entenem que 
el sistema de contribució ciutadana ha de basar-se, igual que el de despesa, 
en la distribució equitativa dels esforços.  I enteníem en aquest sentit que ha 
de contribuir més qui més té, i menys qui menys té.  Aquesta és la primera, la 
base de l’aportació que hem fet en tot el debat.  La segona era la de mantenir 
la sostenibilitat dels serveis públics municipals, entenent-los que s’havien de 
prioritzar en aquest context de crisi en uns determinats serveis municipals i 
concretament aquells que han de fer front, han de donar suport i protecció a 
l’atenció de les persones, i també aquells que han de fer front a crear llocs de 
treball i a impulsar l’activitat econòmica.  Sota aquesta premisa hem valorat la 
proposta que ha fet el govern i hem generat i hem creat una alternativa que va 
ser presentada el 31 d’octubre en la mesa de treball de la Comisió Informativa.  
Bàsicament la proposta del govern, la primera proposta que ens proposa el 
govern, doncs enteníem al nostre entendre, i així ho hem debatut, no tenia i no 
recollia aquesta sensibilitat i aquesta consciència sobre el moment que està 
patint la nostra ciutadania, bàsicament perquè demanava un esforç a la majoria 
de la ciutadania, ja sigui a través de l’IBI, a través de la pujada d’un 20% de la 
taxa d’escombraries, o de la pujada que feia doncs... fa uns plens vam aprovar, 
o es va aprovar, de la contribució que s’ha de fer a la taxa en aquest cas de 



 

l’aigua, i que per tant l’esforç ciutadà en la contribució era superior, era 
superior i estava carregant altrament a la majoria d’aquests ciutadans. 
 
Des d’aquest punt de vista, i mantenint els criteris que establíem, des 
d’Iniciativa vam fer doncs una aportació molt clara, la nostra contribució ha 
d’anar, la contribució ciutadana ha d’anar a afavorir que aquells que més tenen 
siguin els que més contribueixin.  Plantejàvem així doncs que en la proposta de 
l’IBI s’havia de fer doncs una congelació en els imports inferiors fins a 300.000 
euros, imports inferiors una congelació, i a partir de 300.000 euros doncs 
apujar progressivament el 15, el 20 i el 25%.  Amb la qual cosa recollíem una 
major aportació d’ingressos valorada en 300.000 euros. 
 
Plantejàvem, pel que fa a la taxa d’escombraries, que s’havia de plantejar una 
nova forma de contribuir, de comptar, de valorar el cost d’aquesta taxa 
d’escombraries, bàsicament amb el criteri de que aquesta taxa cobrés aquell 
que genera més residu, aquelles persones, aquelles unitats familiars que 
generaven més residus, i en aquest sentit plantejàvem una fórmula 
d’aproximar-nos a una aportació del 60% a la taxa d’escombraria, a partir de la 
unitat familiar, els metres quadrats d’habitatge, que vivien en un habitatge.  
Amb aquesta proposta, i valorada també econòmicament, doncs es podia 
arribar a una contribució aproximadament entre 600 i 700.000 euros.  Per tant, 
la proposta d’Iniciativa ajudava a contribuir en aquests ingressos al voltant del 
milió d’euros, cosa que l’actual proposta doncs no ha estat així. 
 
És evident que nosaltres, a part de valorar doncs aquestes contribucions, el 
que demanava era un sistema de bonificació en la tarifació social, la tarifació 
social pel que fa concretament a l’IBI, un nou sistema de tarifació social i un 
nou sistema de tarifació social en la taxa d’escombraries, en el sentit que 
estàvem plantejant. 
 
És cert que hem tingut dies de reunions, setmanes de reunions.  No ha estat 
fins ahir, justament, a última hora de la nit, en la que es van poder valorar 
doncs les propostes que han realitzat doncs totes les formacions polítiques.  
Dic la nostra va ser entregada el 31 d’octubre.  Bàsicament, i estem en aquest 
sentit doncs satisfets de que s’hagin recollit en la proposta del govern algunes 
de les aportacions que hem fet, com per exemple ha estat la bonificació del 
75% de l’IBI per a aquells sòls urbans que fan producció agrícola, que tindran... 
que tenen activitat agrícola, o les aportacions en aquest sentit de la millora del 
que és la plus-vàlua... no sé si estan par... que no és cert, perquè s’estan 
mirant, no sé si ara no està recollida, perquè finalment no hem vist... 
 
ALCALDESSA 
 



 

Sí, sí, tot el que es va afegir, per tant crec que una bona feina està recollida en 
aquesta segona proposta.  L’únic que s’ha variat són els imports dels 
increments. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, bé, també estem doncs satisfets en aquest sentit d’haver fet l’aportació 
també per adequar l’impost de plus-vàlua en aquest sentit a la Llei catalana, 
pel que fa a edificis catalogats, i en aquest sentit doncs ens semblava també 
pertinent que s’hagués recollit part de la tarifació social que es preveia a la taxa 
d’escombraries, i que finalment en el document que se m’ha passat aquest 
migdia a última hora, he vist que ha estat eliminada aquesta tarifació social de 
la taxa d’escombraries que s’havia plantejat i que semblava que recollia el 
govern, però que finalment, a proposta amb la transaccional que ha fet amb el 
grup municipal de la CUP, doncs s’ha eliminat aquesta tarifació social de la 
taxa d’escombraries. 
 
En tot cas, creiem que des del nostre grup municipal hem fet un esforç en el 
doble sentit, en fer possible que hi hagi sostenibilitat dels nostres serveis fent 
una aportació en aquest sentit perquè es generessin majors ingressos 
municipals, tenint com a principal objectiu que aquesta contribució, que 
aquesta càrrega de contribució no suposés una càrrega al que formen... a la 
majoria dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú.   
 
En aquest sentit, doncs, nosaltres, valorades les propostes i sense... dic, i amb 
molt poques hores per valorar la transaccional que se’ns ha fet, creiem doncs 
que la nostra posició és la de no votar favorablement aquestes Ordenances 
fiscals, perquè creiem que doncs, primer, no s’adiuen a la defensa que hem fet 
de la nostra proposta, de l’alternativa plantejada, i el segon motiu, raonable 
també, és que no s’adiu al procés i al compromís que va agafar aquest govern 
des de les Ordenances del 2012, de realment fer un treball de consens, un 
treball de diàleg i de pacte i de treball conjunt amb els grups de l’oposició.  
Consens que s’havia de reflectir en la creació de la Comisió de Tarifació Social 
que ens havia de portar avui doncs a tenir realment un estudi i una proposta 
avançada de tota l’estructura d’Ordenances fiscals de la nostra ciutat.  I tampoc 
el compromís, no s’ha vist el compromís també per part d’aquest equip de 
govern de treballar conjunta i paral·lelament una proposta de projecte de 
pressupost d’objectius concrets, de partides concretes en les que els grups 
poguéssim haver fet aportacions per saber prioritzar dels majors ingressos i de 
la major contribució a on havien d’anar destinats en el pressupost del 2013. 
 
Deixo aquí la meva exposició a l’espera de veure la intervenció de la resta de 
grups. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Arrufat, té la paraula. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, d’entrada, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular volem aclarir que no hi ha una proposta de CUP i PP, eh?, que ha fet... 
la transaccional que crec que hi ha sobre la taula és la de la Candidatura 
d’Unitat Popular, que en tot cas el PP ja s’expressarà si hi està d’acord o no, 
però no hi ha una proposta de CUP i PP.  En tot cas això no existeix. 
 
I nosaltres... bueno, vam començar... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat, em sembla que he dit una proposta en la qual han dit, han 
manifestat el grup de la CUP i del PP que hi estarien d’acord, eh? 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No estic contradient, ho aclareixo, ho remarco, perquè no és una proposta 
portada conjuntament, ni molt menys. 
 
ALCALDESSA 
 
No, no, no... 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sinó que nosaltres hem fet una proposta ahir, a última hora, davant del no 
acord amb la majoria de... entre la majoria de forces polítiques amb la proposta 
que havia portat el govern a debat. 
 
I avanço ara, per comptes de deixar-ho cap al final de la meva intervenció, que 
aquestes no són les nostres Ordenances, aquesta no és una proposta que ens 
agradi, és una proposta que exclou moltes mesures de tarificació que potser 
s’haurien hagut... o haurien d’estar ja sobre la taula, però en tot cas és el que 
entenem que responsablement, abans de deixar sense absolutament cap 
ingrés nou a l’Ajuntament davant d’un forat de 5 milions d’euros, posem sobre 
la taula que és un augment d’un 1 i mig per cent que, calculat -en termes 
generals, eh?, després ja especificaré on no és 1 i mig-, però que aplicat a 
nivell d’impostos suposa que el contribuent, en aquest cas les famílies, 
pagaran més o menys un euro més al mes, no?, 12 euros més l’any aquest 



 

any, cosa que ens sembla absolutament... o sigui, no ens sembla impagable, 
però ens sembla absolutament injust que s’hagi d’augmentar la pressió fiscal 
en uns temps on absolutament tot, de forma generalitzada a la societat està 
anant cap a baix els ingressos i estan augmentant els deutes de les famílies, i 
està la gent en situació límit.   
 
Per això, amb la doble perspectiva en què entenem nosaltres aquest Ple 
municipal, faré dues intervencions.  Doble perspectiva que entenem aquest Ple 
municipal, perquè nosaltres l’entenem com un Consell d’Administració d’un 
Ajuntament, en el qual les decisions que es prenen tenen repercussió en el seu 
personal, en les seves polítiques, en les seves feines, etc.  Gestiona un 
pressupost, gestiona... té una responsabilitat jurídica, etc., etc., etc.  Però 
llavors nosaltres entenem que el Ple municipal també és una altra cosa, que és 
una assemblea de representants del poble, per la qual cosa hi ha conflictes, hi 
ha polítiques que estan passant a la nostra societat, que malgrat que el Ple-
Consell d’Administració no en té potestat, és necessari i és bo que sorgeixin 
també en l’assemblea dels representants electes del poble de Vilanova i la 
Geltrú.  I per tant començaré per aquesta segona vessant, que és la més 
general. 
 
Nosaltres entenem –i aquesta va ser la primera reflexió i proposta que vam 
portar a la Comissió negociadora de les Ordenances fiscals, a la Comissió 
Informativa, en aquest cas negociadora- que és que entenem que estem en 
una espiral, o per dir-ho... més aviat al principi d’una pendent del deute que va 
cap avall, com ha començat a anar Grècia, a marxes forçades.  Entenem, 
entendríem en una altra situació en la qual faltessin 5 milions i s’hagués de fer 
un esforç especial, etc., es posessin tots els mitjans, es retallés per aquí, per 
allà, per intentar solventar aquesta situació, entendríem si això fos excepcional 
aquesta situació.  Però és que ens hi juguem el que vulgueu, perquè només cal 
seguir una mica la macroeconomia i només cal seguir una mica els pactes que 
s’estan fent, i només cal seguir una mica quins governants faran què en els 
propers mesos per saber que l’any que ve estarem pitjor, i la retallada serà una 
altra vegada de 5 o de més milions, el forat que hi haurà.  Per tant, nosaltres 
ens veiem incapaços de demanar a la població un esforç extraordinari davant 
d’aquesta situació i davant de la situació de la ciutadania ens veiem incapaços 
de demanar-lo per solventar, diguéssim, amb més lleugeresa, amb més 
seguretat el forat dels 5 milions d’euros.  Ens veiem incapaços perquè aquí el 
que ja hi ha és un conflicte social entre unes estructures de poder que s’han 
proposat arruïnar-nos, arruïnar-nos, fer-nos passar penúries en tot cas per 
mantenir els seus nivells de dividends, i una població que està patint el que no 
hauria de patir en absolut, i que ho està patint per A, per B i del dret i del revés.  
Per tant, nosaltres vam proposar a la Comissió negociadora un posicionament 
públic, i el fem extensiu avui, instem a totes les forces polítiques d’aquest Ple a 
un posicionament públic en contra del que comença a ser ja una extorsió dels 



 

bancs contra l’Ajuntament.  Perquè si tantes vegades es diu que l’Ajuntament 
és com una empresa, que l’Ajuntament en termes d’eficiència econòmica, etc., 
no en termes de repercussió pública, és una empresa, les empreses quan no 
poden pagar ara mateix però són solvents, i un ajuntament és solvent perquè 
té una ciutadania que afortunadament paga impostos -fins al dia que se’n 
cansi-, se’n va al banc i li proposa una moratòria, i s’acorda una moratòria, una 
rebaixa per passar-se un any o dos pagant la meitat de l’amortització de 
capital, fins que es recuperi, fins que pugui fer polítiques públiques que es 
reincentivin, fins que pugui reinvertir els diners... Això és el que fa una empresa 
ara mateix amb el banc, abans de declarar-se en bancarrota.  Però resulta que 
vivim en un estat que a aprovat una reforma de la Constitució, que ha aprovat 
una sèrie de lleis i té una sèrie de gent al capdavant que governa, que no 
senyor, abans et quedes sense sanitat, abans et quedes sense prestació 
d’atur, que una institució com un Ajuntament deixi de pagar els interessos de 
l’amortització dels bancs, que enguany puja fins a 9 milions d’euros.   
 
Mira, ahir estava en un acte de la Federació d’ONGs de Catalunya fent un 
manifest, perquè clar, el govern ha retallat a 49... el govern de la Generalitat, 
davant de tot aquest forat i de tota aquesta crisi ha retallat de 49 a 9 milions 
més o menys, a grosso modo, el pressupost de la...  Nou milions d’euros, que 
és el que devem nosaltres al banc, és tot el pressupost de la Generalitat per a 
cooperació, per a ajuda oficial al desenvolupament.  O sigui, és gruixut el tema, 
és gruixut.  I aquí no serveix... o sigui, crec que a més a més estem fent 
esforços inútils, i ho creiem sincerament, en els propers anys esforços inútils 
de contenció i de fer passar traumes, gana i massa pressió fiscal a una 
població sense que això hi hagi absolutament cap mena de garantia, ni escrita 
ni teòrica, ni política de que se solucionarà en els propers 1, 2, 3 anys, sinó 
que anirà cap avall.  I aquí hi estem implicats tots, tots. I per tant actuar 
conseqüentment almenys en l’escena política, sinó jurídica que és la que ens 
obliga el Consell d’Administració de l’Ajuntament, per dir-ho d’alguna manera, 
també és una responsabilitat de tots.  Per tant, nosaltres instem el conjunt de 
forces polítiques d’aquest Ajuntament a posicionar-se públicament contra 
aquest blindatge absolut als beneficis bancaris, i contra el sense sentit que 
comporta les polítiques d’austeritat que ens estan fent retallar per tot arreu, 
amb la confiança que això ha de servir per créixer per alguna banda, i aquí els 
únics que estan creixent són les nòmines dels propietaris dels bancs, les seves 
pensions, les seves jubilacions i els seus... pagues que s’autootorguen quan 
pleguen dels seus càrrecs. 
 
Dit això, entenem que a més a més el poder dels bancs està segrestant a la 
pràctica la democràcia, començant pel nivell més bàsic i el nivell més proper a 
la població que són els municipis.  Està segrestant perquè a la base, com deia 
el regidor d’Hisenda, ja estem obligats a apujar els impostos pel que marca la 
llei, ja hi ha obligacions directes que ens diuen no, no, és igual, vull dir, ja ho 



 

tens marcat.  El crèdit ICO que es va signar en aquest Ajuntament, i per això 
nosaltres, la Candidatura d’Unitat Popular vam marxar d’aquest Ple, perquè 
enteníem que ja era un atac directe, una intervenció de facto, petita encara, 
però ara en vindran més.  Previsiblement als propers mesos s’intervindrà 
l’Estat espanyol i amb ell els ajuntaments, i al gener tindrem en aquesta sala 
un munt de mesures que ens vindran imposades, que haurem de... bueno, crec 
que ens escandalitzarem, perquè suposo que ens intervindran de facto als 
ajuntaments.  Això és un segrest de la democràcia, amb la qual haurem... o 
sigui, l’haurem d’aplicar per legalitat, però ens hi podem oposar políticament, i 
podem fer posicionaments públics que ajudin a enfortir un debat social que faci 
trontollar aquestes decisions o la seva legitimitat, com a mínim.   
 
I finalment això, l’horitzó que se’ns obre amb aquestes taxes no és un horitzó 
de “ara contenim, però ordenem bé les...”, no, el deute està pujant, el deute de 
l’Ajuntament de Vilanova.  Des de que hi ha un nou govern, malgrat totes les 
polítiques d’austeritat, malgrat la contenció de la despesa, malgrat fins i tot que 
no es tornés a fer una política de zero per cent d’augment a les últimes 
Ordenances fiscals, sinó que igualment s’augmentés una mica i ara es torni a 
augmentar una mica, l’Ajuntament continua endeutant-se, no perquè ara 
estigui fent obres, no perquè estigui... sinó perquè el mateix deute està 
generant deute.  I llavors expliqueu-me algú com en sortim d’aquí.  Si es va 
augmentant el deute per si mateix, per què... amb quin argument demanem a 
la població que falten cinc milions d’euros i escolta’m, poseu-los tots.  Per 
què?, però si van als bancs directament i l’any que ve en tindrem més.  Vull dir, 
això no hi ha qui ho expliqui a la ciutadania i en tot cas el que hem d’explicar és 
el contrari.  És fer evident aquest conflicte perquè és obvi, no és... no cal ser 
molt radical per tenir aquest posicionament, és obvi que així no en sortim i que 
o hi ha posicionaments que minin la legitimitat de les decisions que s’estan 
prenent al mercat financer i traspassant a l’escena política, o anem pendent 
cap avall com Grècia. 
 
Dit això, nosaltres vam plantejar en aquesta negociació de pressupostos –i ho 
vam plantejar l’any passat i el govern ha mantingut a mitges aquest acord, a 
mitges diguéssim, que no de forma complerta com ens hagués agradat a 
nosaltres- el fet de tractar pressupost i taxes alhora.  El fet de tractar 
pressupost i taxes, que s’ha començat a fer, i bueno, tot bon principi és un 
principi, clar, nosaltres el contemplàvem de quines mesures es prendran 
pressupostàriament, d’acord amb quines taxes s’han d’augmentar.  I el que 
hem tingut és una anàlisi de quin pressupost tindrem, però no de quines 
mesures es poden proposar.  M’explico?  O sigui, hi ha una diferència... hi ha 
hagut un primer pas, que és posar el pressupost, la previsió de pressupost de 
l’any que ve al costat de la proposta de taxes i impostos, però el que no hi ha 
hagut és una proposta pressupostària per a l’any que ve que digui: bueno, 
demanarem això a la ciutadania perquè traurem també això.  És complicat, 



 

perquè clar, els pressupostos encara falten tres o quatre mesos segurament 
perquè s’aprovin, però aquesta hauria de ser la voluntat o la... perquè és la 
forma de treballar intel·ligentment i a més a més la forma d’anar... dins de la 
desgràcia poder explicar-li a la població: “sí, sí, demanem això, però nosaltres 
també hem fet tots aquests esforços pressupostaris per a l’any vinent”.  
Esforços pressupostaris que no tenim la clau màgica, eh?, nosaltres, de com 
es poden... ni coneixem per dins exactament com estan funcionant totes les 
estructures, totes i cadascuna als serveis de l’ajuntament.  És una informació 
molt difícil de tenir, per la complexitat i pel volum de l’Ajuntament.  Ja s’ha 
retallat molt a l’Ajuntament, per tant no hi ha grans partides que puguis dir 
“l’elimino aquesta i m’estalvio dos milions d’euros”, sinó que és una feina 
d’enginyer, però evidentment això o ho fa l’Ajuntament, els tècnics, etc., amb 
una voluntat mil·limètrica de gastar només l’imprescindible i prioritzar 
polítiques, o des de l’oposició poc podem fer.  Nosaltres hem recollit algunes 
propostes, que totes juntes poden sumar mig milió d’euros, però és obvi que si 
falten 5 milions d’euros, amb mig milió d’euros... aquestes són les que podem 
analitzar des de fora, eh?, des de fora de l’Ajuntament, és a dir, no des de fora, 
sinó des del fet de no estar dins el govern. 
 
Seguidament nosaltres podríem haver optat en aquestes Ordenances, com en 
les anteriors, per desentendre-se’n, desentendre’ns d’aquest debat.  Nosaltres 
som tres regidors de vint-i-cinc.  Vull dir, a vegades, l’any passat ja va pivotar 
una mica sobre la CUP, enguany sembla que torna a pivotar no només sobre 
la CUP, però en tot cas ens sentim en el centre del debat, ho hem volgut 
sempre, però ens en podríem haver desentès i no ho hem fet.  Nosaltres 
haguéssim votat que no a la proposta de Convergència i Unió, a la proposta 
del govern, però en tot cas ahir vam fer una proposta de mínims, justament per 
aquella responsabilitat jurídica, aquella responsabilitat sobre les polítiques 
públiques de l’Ajuntament, conscients que el context és el que és.  I quina és 
aquesta proposta?, que és a grosso modo pujar un 1 i mig per cent l’IBI fins al 
valor cadastral de 200.000 euros, que és pràcticament el 90% dels valors 
cadastrals d’aquest municipi.  Un 2%, és a dir, un 0’5% més, de 200.000 a 
300.000 euros de valor cadastral els immobles que tinguin això, i un 3% els 
que passin de 300.000 euros, que són una minoria. 
 
Davant de la proposta del govern d’equiparar, d’anar recuperant, és a dir, el 
cost real de la brossa amb una taxa d’escombraries que l’iguali, és a dir, que 
pugui ella mateixa pagar el cost real de la brossa.  És un error històric i és un 
problema històric dels Ajuntaments d’aquest país, no de tots, però de molts, el 
fet de que no està equilibrada una cosa amb l’altra, és a dir, el cost de la 
brossa es paga una part amb la taxa d’escombraries i l’altra part dels ingressos 
corrents de l’Ajuntament.  Doncs davant de la proposta del govern d’anar-s’hi 
apropant i pujar fins un 17% la brossa, nosaltres hem accedit a pujar-la, 
diguéssim, la suma... l’IPC, diguéssim, el 3’5% la taxa d’escombraries.  La taxa 



 

d’escombraries és molt menor, per tant l’impacte és molt menor, diguéssim, en 
volum, l’impacte del 3’5% també és monetàriament molt menor a un augment 
superior a l’IBI, que llavors sí que comporta més euros. 
 
I a la resta, la resta... i llavors hem sentit que deia alguna cosa que nosaltres 
no hem proposat en tot cas, que és que la resta, tota la resta és 1’5%, inclòs el 
gimnàs i el d’allò.  Nosaltres llavors... nosaltres hem de valorar també que en 
aquest cas el govern, no té res a veure amb tot el que deia ara, diguéssim, 
amb la pressió fiscal, etc., però sí que ha fet nombroses aportacions de 
reformes d’ordenances fiscals concretes, eh?, de taxes concretes, que afecten 
poca gent, que afecten l’activitat econòmica, etc.  En algunes hi hem estat 
d’acord, en altres no, i així ho hem exposat.  Per exemple, no vam estar 
d’acord d’entrada amb el sistema que plantejava l’Ajuntament per minimitzar la 
despesa que es produeix a la Unitat de Serveis Municipals, a la USM, de cada 
vegada que una entitat demana material, bàsicament entitats demanen 
material, hi ha un cost, hi ha la feina, hi ha un cost laboral, hi ha un cost de 
mobilització de casetes, de cadires, de taules, i que la mesura per reduir-ho fos 
taxant les taules tants euros, les casetes 200 euros, o no sé què, i llavors 
donant un crèdit a cada... un crèdit diguéssim figurat, de punts a cada entitat 
perquè anés consumint diguéssim aquest crèdit.  Ens sembla correcte 
minimitzar el cost de la USM, però no ens ha semblat correcta la forma de fer-
ho i haurem de plantejar una altra forma de limitar o de racionalitzar l’ús per la 
despesa que suposa per a l’Ajuntament.   
 
Tampoc ens va semblar del tot encertat, per bé que no hi estem radicalment en 
contra, i se’n pot parlar, al fet de cobrar pels papers que es donen a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana.  No ens sembla del tot malament, ens semblaven uns 
imports potser massa exagerats, no vam entendre gaire el criteri de per què 
uns era aquest preu i l’altre i això, i hem demanat que s’eliminin.   
 
No sabem exactament finalment com ha quedat el tema de les famílies 
monoparentals, que fa anys que la CUP ho posa... que el nostre partit ho posa 
sobre la taula, que s’equiparin les famílies monoparentals a les famílies 
nombroses.   
 
Tampoc vam entendre i per tant vam demanar que es retirés la taxa que es 
volia cobrar extra, diguéssim, de les terrasses d’uns 500 euros, pel fet de la 
neteja del seu espai que ocupen, i que a més no tenia una baremació sobre 
metres quadrats de la terrassa, etc.  En tot cas hem demanat que es tregui. 
 
Hem proposat, i és una petita taxa simplement, i no () absolutament, no estem 
parlant ara de xifres importants econòmicament, però en aquestes taxes 
concretes també havíem proposat utilitzar les cartelleres, és a dir utilitzar les 
cartelleres... les cartelleres per a nosaltres haurien de ser únicament per a 



 

entitats.  N’hi ha molt poques.  Ja vam proposar en el seu moment que 
s’instal·lessin més cartelleres, perquè entenem que és una forma de 
dinamització de la presència al carrer de les entitats, etc., important.  No es va 
fer per “x” raons per l’anterior govern, continua estant sobre la taula la 
proposta.  Però llavors vam proposar una taxa que pogués dir escolta’m, 
perquè de fet no té sentit que ni tan sols taxem el fet de que vingui el Masajes 
a 1000 a Vilanova i ens ompli tot el... perdó per anomenar una empresa, però 
és que... ens ompli totes les cartelleres amb cartells d’aquests.  És un servei 
municipal, hauria de ser prioritari per a les entitats i en tot cas es podria pensar 
la manera d’augmentar cartelleres i taxar la utilització per empreses privades 
d’aquestes cartelleres.  No és cap gran ingrés, però en tot cas podria ser una 
dinàmica.   
 
I també, bueno, la inclusió per part del govern de la proposta que vam 
presentar en moció la setmana passada, però que ja el govern l’havia mig 
inclòs o inclòs gairebé del tot a la proposta d’ordenances, de tenir aquest detall 
important, però detall diguéssim amb la gent que és desnonada, perquè no 
hagin de... desnonada amb dació en pagament, perquè una vegada han perdut 
el pis però almenys s’han salvat de tenir el deute amb el banc per la dació en 
pagament de la seva vivenda hipotecada fins llavors, puguin deslliurar-se de 
l’impost sobre la plus-vàlua, que de fet és obvi que són famílies que si han 
hagut de donar el seu pis en dació en pagament no poden afrontar l’impost 
sobre la plus-vàlua, ni tampoc és culpa seva ni n’estan traient benefici, que és 
el que intenta taxar aquest impost. 
 
També hem demanat al govern i s’ha inclòs a les Ordenances, corregiu-me si 
m’equivoco, perquè com que tot ha anat tan ràpid i va ser ahir al vespre i avui 
al matí, etc., que s’ampliïn les bonificacions que l’any passat havíem 
aconseguit per l’Esportiu de la piscina, per als aturats i per a la tercera edat, 
etc., que s’ampliïn a l’altre, a l’altre complex esportiu, al Parc Esportiu del 
Garraf. 
 
ALCALDESSA 
 
Això es va quedar així. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
I també volíem fer esment, també volíem fer esment i també és una proposta 
de treball de cara al govern, que els impostos s’han d’aprovar avui.  Que em 
corregeixi el secretari si m’equivoco, però les taxes per l’auditori que deia el 
d’allò, o per altres coses, les taxes no és necessàriament obligatori que 
s’aprovin amb aquests terminis, i al llarg de l’any es pot proposar la reforma 
d’una taxa, augmentar-ne el seu import, etc.  No sé si em pot corregir... 



 

 
SECRETARI 
 
Depèn de la taxa. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Suposo que la taxa d’escombraries no però... la d’escombraries, ja per lògica, 
deu estar exclosa, però la utilització de l’Auditori, el de les cartelleres, el no sé 
què, són mesures mínimes però que es poden anar treballant.   
 
Amb tot això la CUP torna a jugar en aquest Ple i de forma diferent a l’anterior, 
un paper absolutament incòmode, però que entenem necessari en aquest 
moment.  Que entenem que és un context en el que s’està produint aquesta 
despossessió de les classes populars a través de l’augment d’impostos i de 
l’augment del cost de la vida i de la rebaixa de la seva qualitat de vida cap a 
una oligarquia financera que ens està controlant, que ens està intervenint les 
institucions a través de l’Estat i de facto a través del deute, que davant 
d’aquesta situació la posició normal hauria de ser d’oposició, la posició lògica i 
coherent hauria de ser d’oposició, però que a banda d’això també formem part 
d’aquest Consell d’Administració de l’Ajuntament i també entenem totes les 
dificultats que passarà l’Ajuntament, i l’Ajuntament vol dir la gent que rebrà els 
cops d’aquests 5 milions.  I per tant hem fet una proposta que ens sembla 
acceptable per a la gent a qui nosaltres ens dirigim, per als sectors populars de 
Vilanova i la Geltrú, entenent la complexitat de la situació, que no augmenta i 
no grava excessivament la població, però que intenta ajudar una mica a 
solventar mínimament el forat de 5 milions que té en el pressupost actualment 
l’Ajuntament.   
 
Per això la posició de la CUP serà, és la de no... aquestes no són les nostres 
Ordenances, ens abstenim.  L’any passat vam votar a favor, aquest any ens 
abstenim i el problema és que com que el problema persistirà, o hi trobem 
solucions molt imaginatives o pensem en instruments financers propis que 
puguin fer la competència directa als bancs des dels municipis, o és molt 
probable que l’any que ve, amb un altre forat de cinc milions, a la CUP ja no 
ens queden ja més arguments per tornar a pressionar fiscalment la població de 
Vilanova i la Geltrú.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTI RODRÍGUEZ 
 



 

Gràcies.  Per posicionar el Partit Popular en aquest debat, el grup del Partit 
Popular en aquest debat sobre les Ordenances fiscals.  I en la nostra 
intervenció comencem dient que compartim parcialment la introducció que ha 
fet el regidor d’Hisenda, en el sentit de que hi han dos condicionants.  Ell deia 
que hi havia dos condicionants.  Una era la situació heretada, l’altra era la Llei 
d’estabilitat, o els requisits d’estabilitat que han d’aportar els pressupostos i, 
per tant, els comptes públics, no?  I aprofito, dic parcialment, perquè nosaltres 
creiem que hi han altres condicionants que també s’han de tenir en compte, i 
no només aquells que ens afecten com a administració, sinó també aquells que 
afecten a la ciutadania, i que han estat ja esmentats pels grups que ens han 
precedit. 
 
Sí fer una puntualització amb relació en aquests condicionants.  Un Consell 
d’Administració com el que se’ns ha assimilat avui segurament no arribaria en 
aquesta situació.  Vull dir, segurament en aquesta situació ja no existiria 
Consell d’Administració, perquè estaria en unes altres circumstàncies.  Perquè 
també un Consell d’Administració quan l’empresa té beneficis, el que acostuma 
a fer és incrementar les reserves, precisament per provocar que quan van mal 
dades, doncs tenir unes reserves que permetin alimentar-se.  I aquest ha estat 
el gran mal d’aquest Ajuntament i de moltes administracions, que al llarg del 
temps han anat tenint ingressos que eren extraordinaris, que s’han dedicat a 
gastar com a despesa ordinària.  I en el moment en què desapareixen els 
ingressos extraordinaris, la despesa ordinària queda assumida com a 
estructural i costa molt reduir-la i adaptar el nou nivell de despeses als 
ingressos reals.  Aquesta formava part de la introducció, però l’element que 
nosaltres considerem central d’aquest debat i dels debats –també ja vam tenir 
l’any passat de forma semblant- és la situació de crisis econòmica i financera 
que patim tots plegats, no només l’Ajuntament, també la societat, perquè jo 
crec que és important que no perdem de vista que no només tenim 
condicionants com a administració, sinó que com a administració estem servint 
els ciutadans i estem utilitzant els recursos dels ciutadans, i per tant també 
hem de tenir en compte per quina situació passen les persones, per quina 
situació passen les famílies.  I certament, en els cinc anys, més de cinc anys 
que dura aquesta situació de crisis, els ciutadans també ho estan passant 
malament, perquè n’hi ha hagut molts que han perdut el seu lloc de treball, els 
que no l’han perdut pateixen diàriament pel funcionament de la seva empresa, i 
fins i tot aquells que es podria pensar que són els que tenen el treball garantit, 
que són els treballadors públics, doncs també estan fent esforços importants, 
importants en quant a dedicació, importants en quant a contenció i reducció 
salarial.  Recordar aquest any la desaparició d’una paga extra, i que és un 
esforç d’un 7% de la seva massa salarial que efectuen els treballadors públics, 
no?  Per tant, aquest és el panorama que tenim, i és cert que com a 
administració també tenim problemes, greus problemes.  I la forma de 



 

solucionar aquests problemes òbviament són dos vies, és la d’incrementar 
ingressos o baixar despeses, o un equilibri, eh?, o un equilibri. 
 
Mirin, altres administracions, inclús governades per nosaltres, no estem 
exempts de responsabilitat i assumim en primera persona la responsabilitat 
doncs per increment de determinats impostos.  Fins i tot doncs miri, doncs 
l’IRPF, un increment que no és de la nostra satisfacció, o l’increment de l’IVA, o 
l’increment d’altres impostos, no?  Per tant, ja les altres administracions estan 
fent que els ciutadans facin un esforç important per compartir aquesta situació 
de crisi.   Aleshores... però ho acompanyen també de mesures importants 
d’estalvi, mesures importants de reducció de la despesa.  Unes més 
encertades, altres més encertades, unes més ajustades, altres menys 
ajustades.  I aquest és l’exercici que creiem que s’ha fet de forma encara 
insuficient a nivell d’Ajuntament, i creiem que és un esforç que s’ha de fer, no 
només demanar que siguin els ciutadans els que facin l’esforç de contribuir 
més a les finances municipals, sinó que és el propi Ajuntament el que fa un 
esforç per tal d’ajustar més les seves despeses, en definitiva ajustar les 
despeses als ingressos que hi ha, no?  I és en aquest entorn que el nostre 
grup municipal diem i creiem, escolti’m, nosaltres tal com estan les 
circumstàncies i tenint en compte tot aquest entorn, considerem que no és 
oportú incrementar impostos i taxes, no és oportú incrementar-les, eh?  Tot i 
amb això, aquesta mateixa setmana nosaltres vam oferir en el govern una 
possibilitat, és a dir: escolti, doncs miri, ni tant ni tan poc, permetem doncs que 
hi hagi un increment moderat, que els ciutadans doncs facin també un esforç i 
ho vam xifrar en un 2%, que és exactament la mateixa xifra que es va 
incrementar l’any passat.  I òbviament aquesta proposta no és una proposta 
que ens satisfaci, insisteixo, perquè precisament quan més apurats estan els 
ciutadans, que els hi haguem de demanar un esforç addicional, doncs no és 
una cosa que a nosaltres ens satisfaci.  
 
També concretar, ho ha dit el portaveu de la CUP, i també concretar, no sé si 
és una transacció o no, en tot cas és la proposta, la última proposta que fa el 
govern a partir de les propostes que han fet els grups municipals, però 
certament no és una transacció entre la CUP i el Partit Popular.  És més, sí és 
cert que l’increment que es proposa global és inferior al 2%, és de l’1,5%, però 
continuen havent-hi elements que a nosaltres no ens agraden i no ens satisfan, 
i ho vàrem dir l’any passat, els increments progresius de l’IBI ens sembla que 
no és... no són adequats.  Bàsicament perquè els valors més importants d’IBI 
acostumen a ser segurament ara a partir de 300.000 doncs hi hauran 
habitatges, però acostumen a ser empreses, no?, i per tant el que acabem fent 
també és incrementar la fiscalitat sobre aquestes empreses a través 
d’impostos municipals quan ja tenen els impostos corresponents en funció dels 
beneficis que tinguin o de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
que aquest sí que és un impost progresiu.  En canvi no creiem que l’IBI hagi de 



 

tenir també una progresivitat, perquè aleshores el que fem és desequilibrar el 
conjunt d’impostos i els efectes redistributius que han de tenir aquests 
impostos. 
 
Per tant, no és aquest uns pressupostos que ens satisfacin, tot i que l’esforç 
que fan d’increment és inferior al que nosaltres demanàvem, nosaltres no 
podrem donar suport en aquests pressupostos, però creiem que a més a més 
hi hem d’afegir algun altre element, hem d’afegir alguna altra cosa.  I nosaltres 
els hi dèiem l’any passat, en l’aprovació també de les Ordenances, fèiem 
palesa les dificultats de la negociació, i ho dèiem en les dificultats de la 
negociació d’aquelles Ordenances fiscals.  Jo crec que valdria la pena que com 
a govern vostès avaluessin si durant aquest any s’han produït avenços 
políticament que els hi hagi permès un major desofec.  No ens estranya a 
ningú ni se’ns escapa a ningú que la situació aritmètica d’aquest Consistori és 
complicada i és difícil, evidentment, però hauran de valorar vostès si la forma 
de negociar que han tingut amb els grups de l’oposició, que segurament -i els 
hi reconec, eh?- no és la que vostès haguessin volgut, és la que algú els hi ha 
imposat, si és la més adequada per arribar a acords.  Valorin els temes que no 
s’han pogut aprovar al llarg d’aquest any.  Crec que veuran que certament no 
hi han hagut rèdits positius en quant a la negociació i en quant a l’acord. 
 
Permetin-me que els hi digui una altra cosa també.  Jo els hi he dit en privat 
moltes vegades, i al final ja no els hi he dit més en privat, però home, deixin-me 
di’ls-hi públicament, escoltin, si vostès, des del punt de vista estrictament 
municipal, però si vostès s’afegeixen entusiastament a l’Associació de 
Municipis Independentistes, si vostès organitzen autobusos per anar a 
manifestacions independentistes, si vostès pengen la bandera independentista 
al balcó de l’Ajuntament, si vostès permeten amb la seva abstenció doncs per 
exemple coses tan estrambòtiques que porta el nom de la ciutat en els diaris, 
que és doncs declarar non grat el cap de l’Estat.  Voten coses com la 
independència (), escolti’m, és la seva opció, però nosaltres no la compartim.  
Per tant, home, entenguin també que nosaltres no compartim amb un govern 
que té una opció que no és la nostra, i per tant, home, fer esforços ja en sabem 
fer i en fem, però tampoc no ens demanin que fem més esforços d’allò que 
seria lo normal i lo natural.  Oi que m’entenen? 
 
Permetin-me, per acabar, dos observacions, no?  Una primera.  Sent 
conscients com som de les dificultats econòmiques, pren un valor especial la 
capacitat del govern de negociar amb altres institucions i amb altres 
administracions mesures per millorar el finançament de l’Ajuntament, mesures 
per millorar els serveis que es presten des de l’Ajuntament.  Escolti’m, 
nosaltres -i vostès ho saben perfectament- hem sigut lleials amb això, i ho hem 
fet i ho continuarem fent, i de la manera que sigui, però hem col·laborat a que 
hi pugui haver aportacions de la Diputació a l’Escola Aeronàutica, de la manera 



 

que sigui però hem contribuït per exemple, doncs a que es pugui realitzar un 
esdeveniment cultural que no tenia finançament.  Per la nostra part 
continuarem col·laborant d’aquesta manera, en la mesura de les nostres 
possibilitats.  Vostès també hauran de fer un esforç en allò que suposa de 
relació amb aquelles institucions, amb aquelles administracions en les que 
doncs el seu grup municipal hi té més relació i hi té més entrada, no?  Però 
òbviament aquest és un element que creiem que ha de prendre una 
importància rellevant, no?  
 
I també per acabar, i en la línia del que comentava el portaveu de la CUP.  En 
la mesura en què avui acaba el termini per a tots aquells impostos i taxes que 
efectivament meriten l’1 de gener.  N’hi ha tot un altre plegat que no meriten l’1 
de gener, i en aquest sentit sí que els hi volem dir que nosaltres estem oberts a 
parlar d’aquelles modificacions que siguin estrictament necessàries per tal de 
possibilitar coses que creiem que són de justícia.  Es parlava doncs de la... em 
sembla que ha saltat lo de l’exempció de les plusvalues en el cas de dació i 
coses d’aquestes, no?, i hi ha una altra sèrie de coses que poden ser 
imprescindibles en la modificació de les Ordenances fiscals.   
 
Per tant, manifestar, reiterar la nostra abstenció en aquesta proposta 
d’Ordenances fiscals.  Agrair els esforços que han fet per arribar en aquesta 
proposta que està a la vora d’allò que nosaltres els hi proposàvem, i ratificar 
aquest oferiment per tal d’introduir totes aquelles millores que parlant, i que 
degudament justificada, poguessin creure convenient introduir a les 
Ordenances fiscals.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies, alcaldesa.  Voldria començar fent una primera reflexió, també en la 
línia del que ha fet el senyor Arrufat, i perquè efectivament, amb algun matís en 
relació amb la nostra posició respecte d’aquesta situació general que 
entendran perfectament, el context general, no de la ciutat exclusivament, sinó 
del nostre país i del conjunt de la Unió Europea... Molt ràpidament, hi ha un 
periodista, que em sembla que es diu Ekaizer, que ha fet un llibre que 
defineix... ha publicat un llibre que defineix molt bé el nom del que està 
passant: La gran estafa. I és veritat, s’està produint una situació 
extraordinàriament terrible, que per la conjunció de poders ocults i no tan 
ocults, estan generant una situació de fallida del sistema públic i alhora estan 
generant una diferència entre molt poques persones i molt poques 
organitzacions i corporacions multimillonàries i una ciutadania que havia vist en 



 

els darrers anys augmentar la seva qualitat de vida i les seves garanties, 
l’equitat i la igualtat de forma crec que força estesa, i que s’ha vist com això 
està caient, està caient dia a dia.   
 
S’està produint, efectivament, un canvi de paradigma i que això ha de tenir 
necessàriament una resposta, des del meu punt de vista una resposta des de 
les polítiques d’esquerra, les polítiques que ens han portat fins aquí, per acció 
o per omisió, i de la qual jo formo part d’un moviment polític que en té 
responsabilitat directa per no haver estat capaç de dir prou i en molts casos 
haver col·laborat a aquesta bogeria col·lectiva que ha portat aquesta fractura 
social que s’està produint als nostres barris, als nostres carrers, al nostre país i 
al conjunt de la Unió Europea.  I és veritat que s’ha d’obrir un nou camí que va 
més enllà de les institucions i que porta necessàriament a la lluita política.  És 
així, ho sento així i crec que ho havia d’expresar d’aquesta manera. 
 
El nostre grup ha fet una proposta també, el nostre grup ha fet una proposta, 
negre sobre blanc també, per escrit, com l’han fet altres... com l’han fet 
pràcticament doncs això, em sembla que tots els grups, en la qual hem 
expresat les nostres posicions.  S’ha fet referència per part del senyor Arrufat, 
de la Iolanda, del senyor Rodríguez, de la senyora Sánchez, de les causes per 
les quals és complicat procedir a un increment,a una major pressió fiscal en els 
ciutadans.  I en aquesta línia anava la nostra proposta de la franja menor de 
l’IBI no produir cap increment i progressivament, em sembla que en dos o tres 
escalats, doncs sí que produïa algun increment en l’Impost de Béns Immobles.   
 
Hem fet aquesta proposta -creiem que és sensata- juntament amb un conjunt 
de mesures.  No ho farem, no les explicarem ara, perquè les hem donat a 
conèixer a la comisió, estan per escrit, i són... i les hem enviat a tots els grups i 
són conegudes, vinculades a la incentivació de l’activitat econòmica de les 
famílies que estan en pitjor situació, etc. 
 
Tampoc vull fer un procés de crítica, diguem-ne, amb el que diré ara, no?, amb 
dues consideracions que vull fer.  Efectivament els ciutadans han vist com se’ls 
hi ha incrementat l’IVA en tres punts, però també han vist aquest curs polític, 
aquest curs, com a la nostra ciutat s’han incrementat de forma molt notable 
determinades taxes que afecten directament a la vida de tots els ciutadans, i 
que en la majoria dels casos són conseqüència directa de reduccions 
pressupostàries que han vingut d’administracions que finançaven aquests 
serveis.  I tampoc entro a valorar les administracions que han retallat aquestes 
subvencions, però és veritat que com a conseqüència d’una baixada de les 
subvencions per part de l’administració de la Generalitat a les llars d’infants, 
doncs s’ha produït un increment.  Que com a conseqüència de la pujada del 
preu de l’aigua, de la compra de l’aigua, s’ha produït una pujada important 
també del preu de l’aigua.  Que com a conseqüència de la situació 



 

econòmica... insisteixo, no vull entrar a valorar en el més mínim, ho podria fer, i 
naturalment com poden imaginar, tinc opinió, però el copagament de la 
teleassistència, la pujada notable que s’ha produït a l’Escola de Música, molt 
especialment, i a l’Escola d’Art, a la nostra ciutat, i altres pujades que s’han 
anat produint. 
 
Nosaltres no compartíem la proposta que va fer el govern.  Efectivament 
pensàvem i s’ha expresat i s’ha explicat que era una pujada crèiem que molt 
desproporcionada, que no responia a la necessitat... probablement financera 
de l’Ajuntament sí, però no amb la situació que viuen els ciutadans, i per això 
per tant la rebutjàvem.   
 
Però també creiem que hi ha hagut, en el procediment d’elaboració de les 
taxes i de negociació del procés de taxes, una... que no s’ha fet prou bé.  No 
vull dir-ho sense més consideracions, que no s’ha fet prou bé.  La primera 
proposta ens va arribar el 17 d’octubre, si no m’equivoco malament, i d’això fa 
quinze dies, i en el context polític que hi ha a la nostra ciutat, i el senyor 
Rodríguez en feia referència, de majories i minories del nostre consistori, crec 
que aquest treball s’hauria d’haver fet abans.  Però el govern tampoc ha fet un 
exercici en l’explicació de les taxes d’una certa autocrítica amb relació a quin 
ha estat el procés aquest any.  Perquè es va produir una aprovació l’any 
passat de les taxes en el que una de les parts importants era el fet de que hi 
havien unes bonificacions que fins ara no havien existit i, si em permeten, molt 
especialment en un impost que mai havia existit bonificacions vinculades a la 
renda, que era l’Impost de Béns Immobles, no?   
 
Aquest regidor fa cinc mesos o sis, o potser més, va mostrar amb un prec la 
pàgina web de l’Ajuntament en la qual que quan clicaves a bonificacions, 
t’adreçava amb una pàgina web inexistent.  Ostres, els hi ben asseguro que 
van passar mesos i això va seguir estant igual.  Això és una anècdota, però el 
que és categoria i el que és veritat és que amb un impost en el qual es 
recapten entorn –igual m’equivoco- de 22 millons d’euros, aquestes 
bonificacions només han suposat 19.000 o 20.000 euros, poc menys de 20.000 
euros.   I això si... no vull dir una frase contundent, això en tot cas es podia 
haver fet millor i nosaltres durant l’any, nosaltres, l’oposició, i parlo del meu 
grup, ho hem estat comentant.  I això és un error per part del govern, perquè 
les bonificacions substancien molt en part el suport que els grups donen o no a 
les taxes, i això no s’ha produït. 
 
Però també, si em permeten, amb relació a la tarifació social.  S’ha comentat.  
Es va aprovar no sé si al gener o al desembre una moció per parlar de la 
tarifació social.  I no s’ha fet, s’han fet dues reunions, però la primera crec que 
va ser al mes d’octubre i després la següent –o potser al setembre- i després ja 
no es va continuar amb aquest treball perquè ja ens agafava el procés 



 

d’elaboració de taxes.  Es va dir que es faria el procés de taxes i pressupost, i 
poden dir: “abans no ho feien”, sí, d’acord, podem seguir dient “abans, abans, 
abans, abans...”, però la realitat del Consistori que tenen avui és aquest i l’han 
de governar vostès.  I era necessari que això es fes perquè fos possible 
aquesta aprovació. 
 
Després s’han produït coses també que nosaltres hem dit i que entenem que 
això passa per la conjuntura econòmica.  Però en les previsions 
pressupostàries que ens fan de liquidació d’aquest any, hi han dos millons 
menys d’ingressos.  I home, això sí que diguem-ne és directament 
responsabilitat, responsabilitat, no culpa, eh?, responsabilitat de qui ha aprovat 
aquest pressupost i qui ha gestionat aquest pressupost, que són vostès. 
 
La disminució directament en ingressos de l’IBI, de la brossa i d’altres impostos 
que, recordo, fa uns dies ens deia el regidor que estàvem tornant –als mitjans 
de comunicació es va explicar per part del govern amb força vehemència i 
ojalà hagués estat veritat-... que estava creixent l’activitat econòmica.  Després 
sembla que no es reflecteix això en els ingressos, perquè en alguna d’aquestes 
partides baixa.  Però en tot cas és responsabilitat de vostès.   
 
I el procés, i el procés jo crec que no ha estat prou bé, diguem, que podria... 
que és molt millorable.  Ho dic perquè avui per exemple, jo quan he arribat 
aquí, us ho ben asseguro, no sabia quina era la proposta que anàvem a votar, i 
els ho dic de veritat, i crec que no enganyo ningú si ho dic, perquè el meu grup 
aquesta proposta que vostè diu que ha enviat a la senyora Sánchez no l’ha 
rebut.  Per tant, el meu grup està on line en aquests moments... és així, 
senyora Lloveras.  Ahir es va produir una reunió a les vuit del vespre, en la que 
es van fer algunes propostes, propostes de paraula, propostes de paraula.  
Aquestes propostes de paraula s’han traduït en documents que, els hi ben 
asseguro, no els tenim.  
 
I per exemple, la taxa que s’envia a les periurbanes, es manté o no?  És a dir, 
la taxa de 50 euros a les periurbanes, es manté o no es manté?  És una mica 
la prova de que estem una mica improvitzant.  Intento no desqualificar, sinó 
donar la meva opinió sobre el que està passant amb la màxima moderació 
possible, però no sé, no sé si vostès saben ara si aquesta taxa està 
incorporada o no.  Però en tot cas, jo, que teòricament he d’emetre, juntament 
amb els meus companys, el meu vot d’aquí dos minuts o d’aquí un quart 
d’hora, no ho sé. 
 
Per tant, com a conseqüència de tot això, nosaltres, una de les propostes que 
també fèiem era, per escrit, aquella... crec que estava per escrit, que es 
retiressin totes les taxes aquestes que hi havien noves, diguem-ne, i la vocació 
de dir noves no és per ofendre, li dic de veritat, si vol utilitzo una paraula, un 



 

altre terme, perquè quan nosaltres hem fet un escrit dient què pensem 
d’aquestes taxes, no les hem desqualificat, només les hem definit com a noves 
perquè no hi eren.  I justament diem: creem una comisió de treball per valorar-
les econòmicament i per decidir doncs si són 6, són 3, són 10, són 11 o són 24, 
i quines són les taxes que podem incorporar en cada una d’aquestes coses.  
Per tant, des d’aquest punt de vista no estem en contra de que hi hagi noves 
taxes, si les analitzem i podem arribar a acords al respecte. 
 
Per tant, per tot el procés que hi ha hagut i com a conseqüència, insisteixo, del 
procés i del procés durant aquest any amb relació a les taxes, el nostre vot 
serà, com em sembla que he començat dient, i sinó ho dic ara, contrari a la 
votació de les taxes. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Només una pregunta, senyor Elena: quan ens 
van donar vostès les propostes? 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Nosaltres les vam donar el dilluns al vespre. 
 
ALCALDESSA 
 
Ahir al matí. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, disculpin... ai, dilluns al vespre... avui dijous, no?  Dilluns al vespre... no, 
perdoni un momentet... no, ho dic perquè estic disposat a que se’ns fiscalitzi la 
nostra feina d’oposició, perquè és una part que també és important en un 
Consistori, que és fer-la, no?  Jo li dic: la nostra proposta es va informar el 
dilluns... 
 
ALCALDESSA 
 
I ens la van fer arribar dimarts al matí. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
I la vem fer arribar el dimarts al dematí. 
 
ALCALDESSA 
 



 

És dijous. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
La proposta que vota avui el govern, que la va transaccionar o la va... 
 
ALCALDESSA 
 
Es va explicar ahir a la Comisió Informativa, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Tinc la paraula?, perquè m’ha fet una pregunta. 
 
ALCALDESSA 
 
No m’està contestant la pregunta.  Però no, té la paraula senyor Elena, perquè 
només faltaria... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, perquè vostè m’ho ha demanat.  Per tant, si la tinc la paraula me la dóna i 
sinó... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, li dono la paraula, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Moltes gràcies.  El grup socialista va presentar una proposta el dilluns a la nit i 
el dimarts al dematí la va enviar per correu a tots els grups.  Aquesta és la 
resposta concreta a la pregunta que vostè m’ha fet. 
 
ALCALDESSA 
 
És la pregunta que li feia. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Amb relació a la que avui votem, amb relació a la que avui votem, va ser una 
proposta feta de paraula, diguem, explicada, ahir a la nit per part d’un grup, i 
amb incorporacions d’un grup que ja ho va dir en l’anterior, i que per escrit 
encara no la tenim. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Correcte.  Senyor Elena, ara... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
I justament, i justament, i justament és la que hem de votar.  Jo, per exemple, li 
he fet una pregunta que no sé si... que jo no la sé la resposta, i és si les 
periurbanes se’ls hi passarà a tots els vilanovins que viuen a les periurbanes o 
no una taxa de 51 euros?  No és un tema menor, i no se sap. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, permeti’m, els regidors que van estar a la Comisió Informativa 
haurien de conèixer tot... senyor Elena, ja m’ha contestat, deixi’m jo ara que li 
contesti i acabem.  Jo li he fet una pregunta que ja m’ha contestat, moltes 
gràcies senyor Elena.  I els regidors que ahir van estar a la Comisió Informativa 
van sentir el que es va parlar i això és el que s’ha fet.  Avui he esperat que tots 
els regidors de tots els grups em dongués... ja hi van haver dos grups que van 
manifestar la seva postura ahir i quedaven pendents dos grups que em 
contestessin.  El senyor Juan Luis m’ha trucat aquest matí per dir-ho i abans 
m’ho ha comunicat la senyora Iolanda. 
 
Per tant, deixem-ho aquí senyor Elena.  Era una pregunta, perquè també volia 
jo saber, recordar quan vostès ens havien passat les propostes. Moltes 
gràcies. 
 
Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, en tot cas, no per posar més polèmica en el debat, però sí que és cert que 
jo vaig estar present en la Comisió. In voce es va fer una proposta per part de 
la CUP i el govern va dir que l’aceptava en aquell moment i a nosaltres sí que 
se’ns ha fet arribar el document... 
 
ALCALDESSA 
 
Perquè vostè m’ho ha demanat, oi, senyora Sánchez, quan hem parlat per 
telèfon? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 



 

Sí, que em fes... li he demanat... bueno, crec que hem de tenir la proposta que 
anem a aprovar, això és obliga... entenc que l’expedient hauria d’estar.  No 
hem anat a consultar els expedients, però prèviament, per cortesia que se’n diu 
política, prèviament has de tenir bàsicament la proposta.  Però sí que és cert 
que ahir no va quedar clar a la Comisió Informativa sobre la taxa 
d’escombraria, el tema de si quedava incorporada la taxa d’escombraria de les 
periurbanes.  Perquè bàsicament li dic perquè a mi m’havia quedat de la 
Comisió Informativa que la tarifació social de la taxa d’escombraria es 
mantenia, jo vaig sortir de la reunió –digui’m si em vaig perdre algun tema de la 
reunió- però vaig sortir que es mantenia, que s’aceptava la proposta del 3’5% 
d’IPC a la taxa d’escombraria que feia la CUP, però que... vaig entendre jo, pot 
ser error meu de comprensió, que es mantenia la tarifació social.  Avui he 
pogut comprovar en el document que s’ha eliminat la tarifació social de la taxa 
d’escombraria que primer havia incorporat el govern... bàsicament, no sé, amb 
alguna argumentació que havia fet també el grup de la CUP, que no veia 
adient la tarifació social a la taxa d’escombraries. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Font, volia dir alguna cosa?  Ara 
passaré també la paraula al regidor perquè... D’acord, digui’m. 
 
MARC FONT 
 
Bé, primer de tot dir que òbviament la CUP estava d’acord amb el tema de 
tarificació social.  El que el govern havia plantejat era primer una taxa 
d’escombraries que passava de 85 a 100 euros, si no m’equivoco, i d’aquests 
100 euros pujava a 103 a canvi de la tarificació social.  Llavors al plantejar que 
aquest augment no era del 17 o del que fos, sinó que passava a ser del 3’5, jo 
crec que a tots ens va quedar una mica a l’aire què passava amb la tarificació 
social aquí. 
 
A part d’això, com que hi ha el tema també aquest d’urbanitzacions i hi ha 
algun altre tema d’augment que no tenim clar com ha acabat al final, que 
també hi ha el tema de les monoparentals, nosaltres demanaríem si podem fer 
una aturada de cinc minuts.  Nosaltres no tenim el document que anem a 
aprovar, precisament jo l’última conversa que he tingut amb el govern 
enteníem que el que presentaven era el document original que vostès havien 
presentat.  No se’ns ha comunicat que el document que es presentava al final 
era amb alguns canvis que nosaltres havíem proposat, i per tant demanaríem 
cinc-deu minuts per poder-nos-ho mirar tranquil·lament, per poder fer les 
preguntes que convingui.  Ho dic perquè sinó podem estar aquí discutint un 
munt d’estona... 
 



 

ALCALDESSA 
 
Sí, sí, i tant que sí, senyor Font.  De totes maneres explicar breument.  Hi havia 
una proposta del govern on va quedar –com abans he explicat jo- modificat just 
les aportacions que van fer vostès en la seva última proposta.  Lo demés 
continua en el document.  És a dir, vostès van demanar, com ha explicat molt 
bé el regidor, que es retirés les noves taxes relacionades amb entitats, els 
documents, però les altres modificacions que s’havien fet en el document estan 
incorporades, eh? 
 
Però, si els hi sembla, fem una pausa de 10 minuts, per si hi ha algun tema 
que volen aclarir i continuem exactament d’aquí 10 minuts.  D’acord?  Gràcies. 
 
Perdó? Sí, senyor Ruiz.  Sí?, ah, molt bé, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Per al·lusions.  No, per al·lusions, eh?, és a dir, el que avui anem a votar, el 
que es proposa per votar s’han produït canvis respecte a la proposta que ahir 
va fer el representant de la CUP.  Sí, però jo m’acabo d’assabentar ara mateix 
que no hi ha la tarifació social a la taxa d’escombraria, i ahir en cap moment es 
va  parlar d’això.  Per tant, home, sí que s’han produït canvis respecte al que 
es va dir.  I l’únic que li ha demanat el portaveu del meu grup és que de la 
mateixa manera que s’ha enviat la proposta a un grup municipal al migdia, 
home, es podia haver enviat a la resta, més que res per saber exactament 
quina era la proposta que el govern portaria avui a aprovar.  Perquè repeteixo, 
jo tinc apuntat, perquè clar, la proposta me la vaig haver d’apuntar ahir perquè 
es va dir... no es va passar en paper a tots els grups, no?, i en cap moment 
parla d’eliminació de la tarifació social a la taxa d’escombraries.  I ara, pel que 
acaba de dir la senyora Sánchez, s’acaba d’eliminar, o no consta en la 
proposta, per tant sí que hi ha hagut modificacions. 
 
ALCALDESSA 
 
Fem un descans de 10 minuts.  Jo crec que està ben clar.  Gràcies. 
 
(PAUSA) 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, reiniciem aquest Ple.  Hem estat comentant a les persones que estaven 
ahir a la Comisió i he tornat a explicar que la proposta que es porta com a 
proposta alternativa –n’hem dit transaccional, segurament no és la paraula 
correcta, sinó que és una proposta que no és la que havia fet el govern, sinó 



 

que és una proposta modificada, arran de l’última proposta que va fer ahir el 
grup de la CUP-, és exactament la proposta que va presentar el govern amb 
les quatre propostes que va fer la CUP.  Això, per tant, vol dir que la proposta 
de taxa per a les periurbanes hi continua sent. 
 
Dit això, les persones que estaven ahir a la Comisió no ho tenien entès així, i 
per aquest motiu hem acordat treure lo de les periurbanes d’aquesta proposta.  
Per tant, la proposta que es presenta és la proposta del govern amb les 
aportacions que va fer el grup de la CUP i traient les urbanitzacions 
perirubanes, d’acord? 
 
Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Amb relació al... una pregunta al secretari.  Aquesta... la documentació que 
avui aprovarem definitivament, està a l’expedient?  
 
SECRETARI 
 
No. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
I per tant, es pot aprovar si no està a l’expedient? 
 
INTERVENTOR 
 
Hi ha documentació, eh? 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, no, dic, si està la documentació cap problema. 
 
SECRETARI 
 
Que estigui l’expedient o no, pues bueno, vol dir que l’expedient no està 
complert.  Lo que es vota és el dictamen que algú l’ha de tenir i... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Qui el té?  No, em refereixo... 
 
SECRETARI 



 

 
Jo tinc això, però em sembla que l’últim és lo que té l’interventor.  En tot cas, 
potser llegim-ho, si hi ha algun aspecte de dubte... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, en principi hi ha un procediment que jo no tinc clar, li dic sincerament, si 
l’expedient ha d’estar unes hores abans o si ha d’estar la documentació, si hi 
era o no exactament la que s’aprova o no... 
 
SECRETARI 
 
A partir de la convocatòria ha d’estar l’expedient complert, teòricament. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
L’expedient del que aprovarem definitivament. 
 
SECRETARI 
 
Però clar, en aquest cas és impossible perquè es va convocar el Ple i encara 
estàveu fent Comisions Informatives.  Vull dir, que bueno... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
En tot cas, ja que tenim la informació, jo demanaria que es convoqués Ple per 
a demà, per poder aprovar definitivament les taxes, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Entenc que hi ha la documentació completa i sobre aquesta documentació 
completa hi ha una modificació.  Per tant... 
 
SECRETARI 
 
És això modificat?  Doncs el que se sotmet a votació doncs serà lo que ha 
comentat l’alcaldesa i que el senyor interventor diu que està aquí la proposta i 
que no sé, que si vols es pot llegir. 
 
ALCALDESSA 
 
La documentació és la documentació completa, que és la proposta de govern i 
la transacció són les esmenes que ahir es van fer i que ara hem acabat 
d’aclarir entre tots.   



 

 
Per tant, passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?   
 
Hauríem de fer, per tant, una segona ronda.  Vots a favor?  Vots en contra?  
Abstencions?  Molt bé, gràcies. 
 
SECRETARI 
 
Queda aprovat pel vot de qualitat de la presidència. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  S’aixeca la sessió, gràcies. 
 
Es vota la proposta transaccionada, amb les modificacions que s’han fet 
oralment. 
 
El resultat de la votació és el següent: 
 
Vots a favor: CIU excepte la Sra. BLANCA ALBÀ (8) 
Vots en contra: PSC i ICV (8) 
Abstencions: PP, CUP i la Sra. BLANCA ALBÀ del grup municipal de CiU (7) 
 
Atès que hi ha hagut un empat, es fa una segona votació, amb el mateix 
resultat. 
 
Després del segon empat, decideix el vot de qualitat de l’alcaldessa, que és a 
favor.  Per tant, s’aprova la proposta. 
 
El text de l’acord aprovat és el següent: 

 
 

ACORD 
 

 
Text resultant de les modificacions de la Proposta presentada com a 
conseqüència de la proposta transaccional que fixa diferents percentatges 
d’increment de tarifes segons les especificacions següents: 
 

PERCENTATGES  INCREMENT  TARIFES  ORDENANCES  2013 
 

- IBI: 
Valor cadastral < 200.000,00 € 1,50% 
Valor cadastral 200.000,00 – 300.000,00 € 2,00% 
Valor cadastral > 300.000,00 3,00% 

 



 

- Taxa escombraries 3,50% 
 

- Taxa clavegueram 2,00% 
 

- Preus Públics Parc del Garraf 1,50% 
 

- Resta Tributs i Preus Públics 1,50% 
 

CRITERIS  CANVIS  ORDENANCES  2013 (en relació a la proposta 
definitiva presentada a la Comissió de 7/11/2012) 

 

- OF Nº 9 - Taxa per expedició de documents 
Supressió noves tarifes Taxes per certificats 

 

- OF Nº 11 - Taxa escombraries 
Supressió sistema de bonificacions per tarificació social 

 

- OF Nº 12 - Taxa Grua 
Custòdia: des de la Policia Local es proposa la congelació de tarifes 

 

- OF Nº 13 - Taxa actuacions Policia Local 
Des de la Policia Local es proposa la rebaixa de les tarifes de prestació 
serveis especials 

 

- OF Nº 15 - Taxa Zona Blava 
Mantenir la proposta ja que, segons la proposta de VNG Aparcaments, el 
promig d’increment és 1,6%. 

 

- OF Nº 19 - Mercats 
Des de Mercats es proposa una nova regulació de les Cambres de fred que 
suposa incrementar les tarifes de les mateixes al Mercat del Centre i 
rebaixar-les al Mercat de Mar. 

 

- OF Nº 20 – Transport 
Des de Serveis Viaris es proposa un nou sistema de càlcul referenciat amb 
els títols de transport de l’ATM que suposa incrementar les tarifes per sobre 
del 1,50%. 

 

- OF Nº 29 Annex 1.4 – Escoles d’ensenyaments esportius 
Mantenir la modificació en bonificacions cursets a l’Esportiu La Piscina. 

 

- OF Nº 29 Annex 2 – Utilització instal·lacions esportives 
Mantenir la proposta de tarifes noves del MAE (Mur escalada). 

 

- OF Nº 29 Annex 3 – Cessió materials entitats 
Mantenir la regulació de 2012. 

 

- OF Nº 29 Annex 11 – Pàrquings VNG Aparcaments 
Mantenir la congelació de tarifes per bicicletes. 

 
 



 

A la vista d’això, el text de les modificacions que es contenen als Annexos 1 i 
2 és el que hi figura a la present Proposta. 
 

A C O R D S 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances 
Fiscals reguladores dels tributs municipals següents: 
 
• Impost sobre béns immobles. OF nº 2 
• Impost sobre activitats econòmiques. OF nº 3 
• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. OF nº 5 
• Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. OF nº 6 
• Taxa per expedició de documents administratius. OF nº 7 
• Taxa per autorització d’utilitzar en plaques, patents i altres distintius 

anàlegs, l’escut del municipi OF nº 8 
• Taxa per la intervenció integral de l’Administració municipal en activitats i 

instal·lacions. OF nº 9 
• Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del 

sòl, via pública i medi ambient. OF nº 10 
• Taxa per a recollida d’escombraries. OF nº 11 
• Taxa per la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusiva a la via pública. OF nº 12 
• Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia urbana. OF nº 13 
• Taxa per la prestació del servei de comprovació de sorolls molestos 

procedents de vehicles. OF nº 14 
• Taxa per l’estacionament regulat de vehicles. OF nº 15 
• Taxa de registre i recollida d’animals. OF nº 16 
• Taxa per prestació de serveis de cementiri. OF nº 18 
• Taxa per prestació de serveis de mercats. OF nº 19 
• Taxa per serveis d’atenció a les persones. OF nº 20 
• Taxa per aprofitaments a l’estació d’autobusos. OF nº 21 
• Taxa per la utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions. OF nº 22 
• Taxa per serveis de clavegueram. OF nº 23 
• Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària. OF nº 24 
• 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. OF nº 25 

• Taxes per aprofitament o utilització privativa del domini públic municipal. OF 
nº 26 

 

El text de les modificacions d’aquestes Ordenances es recull a l’annex nº 1 de 
la present proposta. 
 
SEGON. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança reguladora 
dels Preus Públics municipals i dels seus annexes. 



 

 
El text de les modificacions es recull a l’annex nº 2 de la present proposta. 
 
TERCER. 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. 
 
QUART. 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 2013 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 

ANNEX  I (Acord Primer) 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 2     Impost sobre Béns Immobles 
 
Article 4t.   Exempcions, Bonificacions i Subvencions 
 
Es dóna nova redacció a la lletra a) del Número 2: 
 
a) Tenir la condició de titular de família nombrosa o família monoparental. 
 
 
Es dóna nova redacció al Número 3: 
 
3.  Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost: els béns 

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

 
 
Es dóna nova redacció al primer paràgraf del Número 4: 
 
4.  Gaudiran d’una bonificació del 50% a la quota íntegra de l’impost els habitatges de 

protecció oficial i els que en puguin resultar equiparables, de conformitat amb la 
normativa de la Generalitat de Catalunya, durant un termini de sis períodes 
impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva. 

 



 

 
Es dóna nova redacció al Número 8: 
 
8.  Gaudiran d’una subvenció equivalent al 75% de la quota de l’impost: 

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

repercuteixi la quota de l’impost. 
b)  Tenir la condició de titular de família nombrosa o família monoparental. 
c)  Complir la totalitat dels requisits establertes a l’article 3 de l’Ordenança 

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

 
Membres Ingressos Unitat familiar Valor Cadastral 

1 a 3 3,5 IPREM 125.000,00 
4 4 IPREM 160.000,00 
5 4,5 IPREM 190.000,00 
6 5 IPREM 220.000,00 
7 5,5 IPREM 250.000,00 

Més de 7 6 IPREM 285.000,00 
 

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

 
B) Els terrenys destinats a explotacions agràries sempre que el subjecte passiu 

del tribut desenvolupi l’activitat degudament regularitzada al seu nom.   
 
 
Es fixen els topalls de l’increment màxim del Número 9: 
 

Trams Valor Cadastral Increment màxim 
 

Valor cadastral < 200.000,00 € 1,50% 
Valor cadastral 200.000,00 – 300.000,00 € 2,00% 
Valor cadastral > 300.000,00 € 3,00% 

 
 
S’afegeix un nou Número 11: 
 
11.   D’acord amb l’establer a l’article 74.2.bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals gaudiran de bonificació del 95% de la quota els immobles destinats a 
ensenyaments universitaris dels que sigui subjecte passiu la Universitat 
Politècnica de Catalunya, si al llarg del primer semestre de 2013 es signa un 
Conveni amb l’Ajuntament on s’estableixen les condicions de relacions 
recíproques entre ambdues institucions. 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 3     Impost sobre Activitats Econòmiques 



 

 
Article 9è. 
 
Es modifiquen els coeficients previstos al número 1 en funció de la categoria del 
carrer: 
 

a) Carrers de primera categoria 3,25 
b) Carrers de segona categoria 3,07 
c) Carrers de tercera categoria 2,60 
d) Carrers de quarta categoria 2,29 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 5     Impost sobre construccions, instal·lacions i  
         obres 
 
 
Article  4t.   Beneficis fiscals 
 
Es dóna nova redacció al Número 3 i els actuals Números 3, 4 i 5 passen a ser 
els Números 4, 5 i 6 respectivament: 
 
3. Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent de la quota, previ la sol·licitud de 
l’interessat, la realització de les obres següents: 

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

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

c)  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 3.4 de l’Ordenança Fiscal General. 

 
 
Modificació del número 3 actual (que passa a ser el 4): 
 
4. 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. 
 
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a: 
 
-  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 suprimeix la lletra k) de l’actual Número 5. 
 
Article  5è.   Base imposable, quota i meritació  
 
Es fixa el nou tipus del Número 3: 
 
3. El tipus de gravamen serà del 3,94 per cent. 
 
ANNEX  
 
Es dóna nova redacció a l’Annex (Tipus construcció): 
 

Tipus  construcció Euros/ M2 

A) EDIFICI  UNIFAMILIAR FINS A 175 M2:  
Entre mitgeres 587,00 
Aïllat 703,50 
B) EDIFICI  UNIFAMILIAR DE MES DE 175 M2:  
Entre mitgeres 660,00 
Aïllat 792,00 
C) EDIFICI  PLURIFAMILIAR:  
Entre mitgeres 512,50 
Aïllat 615,00 
D) LOCALS COMERCIALS EN PLANTA BAIXA 284,50 
E) NAUS:  
Entre mitgeres 257,00 
Aïllat 307,50 
F) GARATGES EN SOTERRANI (excepte unifamiliars)  
Entre mitgeres 483,00 
Aïllat 523,00 
G) GARATGES EN PLANTA BAIXA  
Entre mitgeres 366,50 
Aïllat 440,50 
H) REFORMA GENERAL:  
Que afecti estructura 293,50 
Que no afecti estructura 182,70 
I) REHABILITACIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 366,50 
J) ENDERROC 25,90 
K) Els porxos i les golfes es calcularan pel 50% dels valors  



 

expressats.  
L) INSTAL·LACIÓ D’ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA 
MÒBIL 

275.000,00 
per instal·lació 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 6     Impost sobre l’increment de valor dels   
         terrenys de naturalesa urbana 
 
Article 3r.   Exempcions i Bonificacions 
 
Es modifica l’apartat b) de la lletra A) del Número 1: 
 
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a 

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

 
Article 4t.   Subjectes passius 
 
S’afegeixen dos nous Números 3 i 4. El primer, per adaptar-ho al Reial Decret 
Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció dels deutors 
hipotecaris: suposa que a la dació en pagament de l’habitatge, en les condicions 
fixades pel Decret Llei, qui ha de pagar l’impost és l’adquirent i no el 
transmetent. El segon, per introduir una subvenció en els cassos en que no 
resulti aplicable el Número 3. 
 
3.   En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit d’aplicació de 

l’article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de 
protecció dels deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en 
pagament de la seva vivenda prevista a l’apartat 3 de l’Annex de dita norma, tindrà 
la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireix 
l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les 
obligacions tributàries satisfetes. 

 
4.   En els supòsits de dació en pagament no inclosos a l’anterior número, 

l’Ajuntament atorgarà una subvenció equivalent a la totalitat del deute de l’impost 
en les condicions següents: 
a)  Complir els requisits fixats a l’article 3.4 de l’Ordenança Fiscal General. 
b)  Que l’habitatge objecte de la dació en pagament hagi constituït l’habitatge 

habitual del deutor en els 12 mesos anteriors a la dació. 
 
 
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 
9,95 per cent. 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 7     Taxa per expedició de documents  
         administratius 
 
Article 6è.   Tarifa 
 
Es fixen les noves tarifes dels Epígrafs 1 a 6 i s’afegeixen tres nous epígrafs (7, 
8 i 9) amb les tarifes de fotocòpies de les Biblioteques, formalització contractes i 
diferents certificats: 
 

Epígraf 1. CERTIFICACIONS, INFORMES, COMPULSES I TITOLS Euros 
Per tramitacions a les escoles municipals:  

- Expedició de títols acadèmics ................................................... 26,90 
- Per a expedició de qualificació individual .................................. 6,45 
- Per a expedició de certificat d’estudis ....................................... 6,45 
- Per a trasllat d’expedient ........................................................... 6,45 
- Per a tramitació de diploma ....................................................... 6,45 

  
Epígraf 2. CONCESSIONS.  

a)  Concessió de sepultures al Cementiri Municipal..................... 7,00 
b)  Qualsevol altra classe de concessió en benefici o interès de 

particulars, o com a conseqüència d’un contracte.................. 11,60 
  
Epígraf 3. COPIES DE DOCUMENTS  

a)  Fotocòpies, per cada pàgina Din A4 ....................................... 0,33 
                             per cada pàgina Din A3 .................................. 0,39 
b)  Còpia de plànols de l’oficina tècnica municipal, per cada 

0,25 m2 o fracció ................................................................... 2,55 
c)  Còpia de documentació digital, en format PDF, per CD.......... 31,05 
d)  Còpia de documentació digital, en format operatiu DWG, TIFF, 

etc.: 
 

- Ortofotomapa, per full: 15,50 
- Topogràfic, per full: 15,50 
- Parcel·lari, per full: 10,35 
- Planejament General, per full: 15,50 
- Sèries 1/10.000 PGO, per plànol: 15,50 
  
- Planejament i Gestió, per < 50 Mb: 31,05 
- Planejament i Gestió, per < 100 Mb: 51,75 
- Planejament i Gestió, per < 200 Mb: 72,50 
- Planejament i Gestió, per > 200 Mb: 93,20 
  
- Urbanització i Obra Pública, per < 100 Mb: 31,05 



 

- Urbanització i Obra Pública, per < 200 Mb: 51,75 
- Urbanització i Obra Pública, per < 400 Mb: 72,50 
- Urbanització i Obra Pública, per > 400 Mb: 93,20 

  
Epígraf 4. PERMISOS  

a) Permisos per a la celebració de festes o diversions públiques 
al carrer  ................................................................................. 12,80 

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 ..................................… 12,80 

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

d)  Exhumacions i inhumacions en el Cementiri Municipal........... 2,90 
e)  Permís per a trasllat de mobles .............................................. 7,00 
f)   Permís per a la circulació per la via pública de trens turístics, 

per plaça i any ........................................................................ 14,00 
g)  Per atorgament o transmissió de la llicència municipal de 

taxi...................................................................................... 104,80 
      Aquesta tarifa és reduirà al 50 per 100 en el cas de 

renovació de la llicència. 
 

  
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  

 
 
 

2,70 
  
Epígraf 6. DRETS D’EXAMEN  

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

 
 

GRUP  A1 ........................................................................... 31,05 
GRUP  A2 ........................................................................... 25,90 
GRUP  C1 ........................................................................... 20,70 
GRUP  C2 ........................................................................... 20,70 
GRUP  Agrupacions Professionals ..................................... 15,50 

Drets d’exàmens per als concursos i oposicions convocats per 
aquesta Corporació per a places de la Policia Local: 31,05 
Aquests drets es faran efectius mitjançant dipòsit previ al 
moment de presentació de la sol·licitud de participació al 
concurs o oposició corresponent. Cas de no ser admès a les 
proves convocades l’interessat podrà reclamar la devolució dels 
drets satisfets. 

 

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

 

Gaudiran d’una bonificació del 50% a les taxes previstes en 
l’epígraf 6 els subjectes passius que acreditin la condició 

 



 

d’aturats degudament inscrits al Servei d’ocupació.  
  
Epígraf 7. FOTOCÒPIES A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS  

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

  
Epígraf 8. FORMALITZACIÓ CONTRACTES ADMINISTRATIUS  

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

 

–   Fins a 9.000,00 € 25,00 
–   De més de 9.000 € fins a 18.000 € 40,00 
–   De més de 18.000 € fins a 60.000 € 140,00 
–  De més de 60.000,00 €, quota fixa de 150,00 € més 

25,00 € per cada 10.000,00 € o fracció que excedeixi de 
60.000,00 € 

 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 8     Taxa per l’autorització d’utilitzar en plaques,  
         patents i altres distintius anàlegs l’escut del  
         municipi 
 
Article 5è.   Quota tributària 
 
Es fixen les noves tarifes: 
 

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

cada autorització i any, els 1.000 exemplars.................... 15,55 
E) Subministrament emplenat del rètol normalitzat 

d’obligatòria instal·lació a les obres.................................. 31,05 
 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 9   Taxa per la intervenció integral de   
     l’Administració minicipal en activitats i  
     instal·lacions  
 
Article 5è.  Quota tributària 
 
Es dóna nova redacció al Número 1: 
 



 

1.  Serà la que resulti d’aplicar les següents tarifes a les activitats sotmeses als 
règims de llicència i comunicació prèvia de la LPCAA i del REPAR, així com a les 
activitats innòcues regulades per les ordenances municipals d’aplicació: 

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

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

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

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

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

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

  EUROS 
Quantitat fixa ............................................................................. 712,50 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 
destinada a l’activitat:  
Activitats B.1) ........................................................................... 13,40 
Activitats A), B.2) i B.3) ............................................................ 4,57 
Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi en 
l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament .......................... 1,36 

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

 

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

 
C)  Activitats sotmeses a comunicació prèvia per l’Annex III LPCAA. 
 La quota per la tramitació administrativa derivada de l’esmentada comunicació  

s’obtindrà per la suma de les quantitats següents: 
 

  EUROS 
Quantitat fixa ............................................................................ 359,30 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 
destinada a l’activitat ................................................................ 4,57 
Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi en 
l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament .......................... 1,36 
  
Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda pel 
procediment anterior és inferior a l’especificada en aquest 
apartat: 880,00 



 

 
D)  Activitats de pública concurrència sotmeses a comunicació prèvia per l’art. 124 

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

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

D.2)  Establiments de restauració del grup III de l’ordenança de soroll i vibracions. 
D.3)  Establiments de restauració del grup IV de l’ordenança de soroll i vibracions. 
 
La quota per la tramitació administrativa derivada de l’esmentada comunicació  
s’obtindrà per la suma de les quantitats següents: 

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

 

Activitats D.1) ........................................................................... 13,40 
Activitats D.2) i D.3) ................................................................. 4,57 
Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi en 
l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament .......................... 1,36 
  
Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda pel 
procediment anterior és inferior a l’especificada en aquest 
apartat: 

 

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

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

caràcter extraordinari segons D 112/2010: 
 

 Euros 
Quota fixa per espectacle o activitat ......................................... 1.000,00 
Quota fixa per espectacle o activitat organitzat per entitats o 
associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats.............. 

 
100,00 

 
F)  Aparcaments edificats. 
 La quota s’obtindrà per la suma de les quantitats següents, amb independència de 

si són activitats sotmeses a llicència o a comunicació prèvia: 
 

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

 



 

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

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

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

 

Quantitat fixa ............................................................................ 359,30 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 
destinada a l’activitat ................................................................ 4,57 
Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi en 
l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament .......................... 1,36 
G.2) Establiments entre 70 i 150 metres quadrats de 
superfície edificada: 

 

Quantitat fixa ............................................................................ 359,30 
Per metre quadrat de superfície edificada de l’establiment 
destinada a l’activitat ................................................................ 3,09 
Per metre quadrat de superfície no edificada que s’utilitzi en 
l’activitat, incloent-hi les zones d’aparcament .......................... 1,36 
G.3) Establiments inferiors a 70 metres quadrats edificats  
Quantitat fixa ............................................................................ 359,30 
  
Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda pel 
procediment anterior és inferior a l’especificada en aquest 
apartat: 

 

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

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

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

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

 
207,00 

 
I)  Informes o certificats de compatibilitat urbanística: 
 

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

  



 

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

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

 
  EUROS 
J.1) Quota de la superfície edificada o construïda: es 
calcularà en funció de l’epígraf corresponent d’aquest article, 
d’acord amb la classificació de l’activitat. 

 

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

 

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

 
2.252,00 

 
53,60 

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

instal·lacions per la radiocomunicació i altres, que es troben dins del àmbit 
d’aplicació del Pla especial d’antenes i/o en el decret 148/2001 de telefonia mòbil. 

 
  EUROS 
K.1) Instal·lacions  de  estacions base de telefonia mòbil o 
instal·lacions per la radiocomunicació  sotmeses a llicència 
ambiental (per cada instal·lació) .......................... 6.090,00 
K.2) Instal·lacions de minicel·les i microcel·les inferiors a 
100W, així com instal·lacions per la radiocomunicació 
classificades  en regim de comunicació prèvia (per cada 
instal·lació) ......................................................................... 1.015,00 

 
L)  Inspeccions realitzades pels tècnics municipals amb motiu de comprovar que les 

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

 
 Euros 
L.1) La primera inspecció realitzada en activitats de publica 
concurrència tramitades pel regim de comunicació sotmeses 
a la normativa del LEPAR i REPAR  

 
 

300,00 
L.2) La primera inspecció realitzada en activitat tramitada en 
regim de comunicació sotmeses a la normativa de la LPCAA  

 
250,00 

L.3) La primera  inspecció realitzada en activitat innòcua  



 

tramitada en regim de comunicació  150,00 
 

Les inspeccions complementaries realitzades per comprovar si han estat 
subsanades les deficiències detectades, o aplicades les mesures correctores 
requerides en la inspecció inicial: 

 
 Euros 
L.4) Per cada inspecció complementària al control inicial 
realitzada en la tramitació d’una llicència ambiental LPCAA  

 
200,00 

L.5) Per cada inspecció complementària realitzada en la 
tramitació d’una llicència del LEPAR 

 
300,00 

L.6) Per cada inspecció complementària realitzada en 
activitats sotmeses al règim de comunicació de la LPCAA  

 
300,00 

L.7) Per cada inspecció complementària realitzada en 
activitats de  publica concurrència sotmeses al règim de 
comunicació del REPAR 

 
 

400,00 
L.8) Per cada inspecció complementària realitzada en 
activitats innòcues 

 
200,00 

 
M)  Inspeccions realitzades per tècnics municipals com a conseqüència de sol·licituds 

d’inspecció fora del tràmit de llicencia o comunicació: 
 

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

 
Resten també expressament obligades al pagament de les taxes especificades en 
aquest apartat els que per les seves actuacions o conducta, o per negligència, 
obliguin a l'Ajuntament a realitzar visites de comprovació addicionals a les que 
inclouen la llicència o comunicació prèvia o a les periòdiques de control i revisió 
previstes legalment.  
La quota prevista en aquest apartat es liquidarà en el moment en que s’hagi 
realitzat l’informe i es notificarà juntament amb aquest. 
 

N)  Tramitació del procediment de comunicació per a la legalització dels apartaments 
turístics. 

 
            Euros 
Quantitat fixa per habitatge....................................................... 202,00 

 
O) Tramitació de llicència o règim de comunicació dels centres de culte segons Llei 

16/2009. 
 

 Euros 
O1) Centres de culte sotmesos a llicència segon normativa 
sectorial 1.530,00 
O2) Centres de culte sotmesos al règim de comunicació 867,00 



 

segon normativa sectorial 
 
 
Es dóna nova redacció a l’apartat b.2) del Número 2: 
 

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

 
 
Es dóna nova redacció al tercer paràgraf de l’apartat c.2) del Número 2: 
 

c.2) Tramitació conjunta de dues o més noves llicències o comunicacions 
d’activitats en local compartit: 

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

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

 
 
Es dóna nova redacció a l’apartat d.2) del Número 2: 
 

d.2) Satisfaran el 10% de les quotes fixades al número 1 del present article: 
• Les transmissions de titularitat d’un mateix establiment, per 

qualsevol títol jurídic en virtut de la qual no variï l’activitat, entre 
cònjuges o persones relacionades entre sí per parentiu en línia 
directa fins el primer grau de consanguinitat o afinitat, sempre que 
es presenti una declaració jurada del nou titular o una certificació 
emesa per un tècnic competent conforme no s’ha produït cap 
modificació en la instal·lació amb indicació expressa de que aquesta 
es manté conforme a la documentació tècnica aprovada en el 
moment que es va concedeixi la llicència vigent (caldrà assenyalar 
data i expedient de la concessió de la llicència). 

   La constatació municipal de la falta de veracitat d’aquesta declaració 
jurada o del certificat tècnic, habilitarà a l’Ajuntament per practicar 
liquidació complementaria per la part de quota bonificada que no és 
va satisfer en el moment de liquidació de la taxa reduïda. 

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

 
La quota de 195,00 € prevista en diferents apartats del Número 2 es substitueix 
per 198,00 €. 
 
 
Article 6è.   Exempcions i bonificacions  
 
Es dóna nova redacció a la lletra c) del Número 1: 



 

 
c) Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi amb les següents 
condicions: 
- La superfície del local on es realitzarà l’activitat no ha de superar els 300 metres 
quadrats.  
Aquest requisit no s’aplicarà: 

• En la creació o instal·lació de noves activitats de industrials i/o tecnològiques. 
• En la creació o instal·lació de noves activitats que suposin la creació de 50 o més 

llocs de treball en les condicions especificades a l’apartat següent. 
- La creació de 3 o més llocs de treball. El compliment d’aquest requisit requereix: 

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

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

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

Dintre dels dos mesos següents a l’inici de l’activitat s’haurà de justificar 
documentalment les contractacions realitzades, i transcorreguts els dos anys de 
duració dels contractes, s’haurà de justificar documentalment que els contractes s’han 
mantingut tot aquest període. 
 
Es dóna nova redacció a la primera condició de la lletra d) del Número 1: 
 
- 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. 

 
Es dóna nova redacció al Número 2: 
 
2.  Gaudiran de bonificació del 50% de les quotes establertes en les Tarifes: 

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

b)  Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi amb les següents 
condicions: 
- La superfície del local on es realitzarà l’activitat ha d’estar compresa entre 

300 i 500 metres quadrats. 
 Aquest requisit no s’aplicarà: 
-  La creació de 3 o més llocs de treball. El compliment d’aquest requisit 

requereix: 
•  La contractació d’un mínim de tres persones subjectes a règim general 

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

•  Tractant-se d’activitats de temporada que no es mantenen obertes tot 
l’any però es realitzen de manera continuada dos o mes anys 



 

consecutius, el càlcul del nombre de contractacions s’haurà de fer en 
còmput anual de tal manera que la suma dels dies de contracte de la 
totalitat de persones contractades en la temporada sigui superior a 
1.095 dies. 

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

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

 
 

La quota de 195,00 € prevista en el Número 4 es substitueix per 198,00 €. 
 
 
S’afegeix un nou Número 6: 
 
6.  L’incompliment dels requisits o d’alguna de les justificacions indicades en els 

números anteriors comportarà la revocació de l’exempció o de la bonificació, i la 
reclamació de la taxa corresponent amb un increment del 10%. 

 
 
Article 8è.   Declaració, Liquidació i ingrés 
 
Es proposa que entre la documentació a presentar, prevista al número 2, 
s’incloguin fotografies del local a més a més del croquis: 
 
- Croquis del local i fotografies. 
 
 
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 fixen les noves tarifes del Número 1: 
 

 Euros 
a) En els supòsits de parcel·lacions urbanes i divisions horitzontals  
    més 50,35 Euros per parcel·la resultant. 

99,70 

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

de conduccions elèctriques i canonades de serveis, la seva 
reparació i qualsevol altra classe de connexió: 
1.  Rases de qualsevol profunditat per metre lineal o fracció en 6,90 



 

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.............................................. 12,90 

3.  Rases de qualsevol  profunditat  als passeigs, places o carrers 
urbanitzades amb paviment d’empedrat, lloseta asfàltica o 
derivats, o altres elements de fàcil composició, per m2 o 
fracció......................................................................................... 25,75 

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 m2 o 
fracció......................................................................................... 51,45 
(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 moviments de terra,  obres de nova planta, de 

reforma, de modificació  d’estructures o d’aspecte exterior de les 
edificacions existents: 
1.  Obres menors de reparació o manteniment necessari d’edificis, 

o reformes, tant si aquestes son objecte de llicència com de 
comunicació prèvia:  
- Amb un pressupost inferior a 2.600,00 Euros ......................... 47,85 
- Amb un pressupost igual o superior a 2.600,00 Euros i 
inferior a 5.200,00 Euros ........................................................... 69,70 
- Amb un pressupost igual o superior a 5.200,00 Euros ........... 101,50 
Quan es tracti d’obres d’adequació de local per a dur a terme 
una activitat, a la quantitat anterior en funció del pressupost de 
l’obra s’afegirà la quantitat fixa següent segons el tipus 
d’activitat:  
a) Activitats innòcues en regim de comunicació ........................ 103,50 
b) Activitats sotmeses al règim de comunicació de la Llei 

20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats 
(LPCAA)................................................................................ 310,60 

c)  Activitats sotmeses al règim de llicència de la Llei 20/2009 
de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA) 414,10 

d)  Activitats de restauració sense música sotmeses al règim 
del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives 
(REPAR)............................................................................... 310,60 

e)  Activitats de restauració amb música mecànica o en viu 
sotmeses al règim del Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (REPAR)............................................. 517,65 

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

 
 

621,20 
2. Enderrocs..................................................................................... 128,60 
3. Obres majors:   

Unifamiliars ............................................................................. 418,20 



 

Plurifamiliars ........................................................................... 418,20 
més 105,05 Euros per pis o local construït, excepte pàrquing  
Naus industrials ...................................................................... 418,20 
més 105,05 Euros per element construït.  
Pàrquing en edificis plurifamiliars, o pàrquings independents, 
per plaça de pàrking, traster o bicicleter ................................. 10,85 

4. Instal·lació grua............................................................................ 105,05 
5. Rètols publicitaris en façana........................................................ 50,35 
6. Moviment de terres amb projecte tècnic...................................... 101,50 
  

d) En els supòsits de primera ocupació:  
- Unifamiliars..................................................................................... 145,15 
- Plurifamiliars................................................................................... 145,15 
més 17,20 Euros per element  
- Naus industrials ............................................................................. 145,15 
més 17,20 Euros per element  
- Activitats (Locals comercials, Edificis comercials, etc) 0,160 

Euros/m2, amb un mínim de 98,60 Euros 
 

  
e) Tala d’arbres...................................................................................... 123,20 
  
f) Bases de telefonia mòbil.................................................................... 418,20 
  
g) En els supòsits d’actes  de gestió  i planejament urbanístics:  

1. Avanç de Pla................................................................................    900,70 
2. Avanç de Pla amb delimitació de subsectors o polígons ............ 1.715,35 
3. Plans parcials urbanístics, Plans Parcials de delimitació, 

modificacions del Pla general .................................................... 2.941,50 
4. Plans parcials urbanístics amb obres d’urbanització bàsiques ... 3.977,00 
5. Plans especials o de millora urbana ............................................ 2.450,00 
6. Estudis de detall .......................................................................... 1.839,20 
7. Estudis previs d’Unitats de Composició Arquitectònica, i 

reajustament d’alineacions i rasants, i concreció de l’ordenació 
de volums .................................................................................. 1.471,75 

8. Bases i estatuts de Juntes de Compensació i Projecte i bases 
de concertació ........................................................................... 1.625,55 

9. Constitució d’entitats urbanístiques col·laboradores  .................. 900,70 
 10. Projectes de reparcel·lació........................................................... 2.042,00 
 11. Delimitació de polígons i unitats d’actuació.................................. 1.715,35 
 12. Normalització de finques.............................................................. 1.389,50 
 13. Projectes d’obres d’urbanització bàsiques o avantprojecte ........ 2.042,20 
 14. Projecte d’obres d’urbanització complementàries........................ 1.620,00 
 15. Acta de recepció de les obres d’urbanització  ............................. 1.139,00 

Aquestes taxes s’imputaran, si s’escau, juntament amb les 
liquidacions provisionals de les quotes urbanístiques. 

 

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

 



 

  
h) Tramitació d’expedients contradictoris de ruïna: 
      Per a la tramitació de cada expedient ............................................ 2.127,45 
  
i) Inspeccions i informes de tècnics municipals sol·licitada pels 

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, per hora d’inspecció o informe realitzat............................... 128,60 

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

urbanístics, o altres certificacions tècnics o administratius  sobre 
un expedient de urbanisme ............................................................. 128,60 

  
k)  La tramitació de canvi de titularitat d’una llicència urbanística ........ 128,60 
  
l) Tramitació d’ordres d’execució, per expedient .................................. 310,60 
  
m) Tramitació de procediments expropiatoris incoats a instància de 

tercers............................................................................................... 870,00 
  
n) Tramitació de Cèdules d’habitabilitat:  

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

 
 
Article 7è.   Exempcions i Bonificacions 
 
Suprimir l’exempció de la lletra n) del número 1: 
 
Es dóna nova redacció al número 2 i els actuals Números 2, 3 i 4 passen a ser 
els Números 3, 4 i 5 respectivament: 
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent de la quota, previ la sol·licitud de 
l’interessat, la realització de les obres següents: 

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

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

c)  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 3.4 de l’Ordenança Fiscal General. 

 
 
Article 9è.   Declaració 
 
Modificar la redacció del número 6: 
 
6.  En les obres d’adequació de local per a du a terme una activitat caldrà presentar 

juntament amb la sol·licitud en regim de comunicació o llicència segons el cas, la 
autoliquidació corresponent així com la documentació tècnica requerida segons el 
tipus de tramitació, juntament amb un plano d’emplaçament i la declaració 
responsable del titular. 

 
 
Article 11è.   Reintegrament de les despeses de reconstrucció   
 
La quota de 192,00 € prevista en diferents apartats del Número 4 es substitueix 
per 195,00 €. 
 
 
Article 12è.  Fiança per gestió de residus 
 
Es fixen les noves tarifes dels apartats a) i b): 
 
Els subjectes passius de la taxa hauran de dipositar una fiança per garantir la gestió 
dels residus d’enderrocs i altres residus de la construcció segons les quantitats 
següents: 
 
a) Residus d’enderrocs i de la construcció: 13,90 Euros/m3 de residus previstos en el 

projecte, amb un mínim de 40,75 Euros en obres menors, ja sigui en tramitació de 
llicències com a obres en règim de comunicació prèvia, i de 139,30 Euros en la 
resta de casos. 

b) Residus d’excavacions: 6,95 Euros/m3, amb un mínim de 349,15 Euros i un 
màxim de 27.862,00 Euros. 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 11     Taxa per la recollida d’escombraries 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
S’afegeixen dos nous apartats c) i d) al Número 1: 
 
c)  La prestació del servei de neteja viària i recollida de residus per les activitats que 

es desenvolupen a la ciutat, sol·licitades per entitats, associacions, particulars o 
d’altres, i que requereixin d’aquests serveis. 



 

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

 
 
Es dóna nova redacció a l’apartat a) del Número 2: 
  
2. A aquest efecte, es consideren: 
 

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

 
Article 4t.   Exempcions i Bonificacions 
 
Es dóna nova redacció al Número 2: 
 
2.  Els subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant l’any 2012 de la 
deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil, gaudiran d’una bonificació 
a l’any 2013 a la quota establerta a l’apartat A) del punt 1 de l’article 5è, Habitatges i 
allotjaments, segons els percentatges següents: 
 

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

 
Gaudiran d’una subvenció a l’any 2013 equivalent al percentatge de la quota de la 
taxa indicat en el quadre anterior, les persones que compleixen les condicions 
següents: 
a) Ocupar un habitatge en règim de lloguer amb contracte vigent. 
b) Acreditar un ús regular i continuat durant l’any 2012 de la deixalleria municipal 

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

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

l’exercici pel que es demana la subvenció. 
 
Només es concedirà una bonificació o subvenció per unitat familiar i habitatge. 
 
L’acreditació de la utilització regular del Punt Net o la deixalleria mòbil es realitza 
mitjançant una targeta lliurada de manera gratuïta a sol·licitud dels usuaris. Cas de 
pèrdua, per la seva renovació s’hauran de satisfer 3,00 €. 
 

 
Article 5è.   Base imposable i quota tributària 

 
Es fixen les noves tarifes del Número 1 i s’afegeixen tres nous apartat K), L) i M): 
 
 Euros 



 

  
A) Habitatges i allotjaments ..................................................................... 89,00 
  
B) Hotel, pensió, hostal, residències d’estudiants, per a cada plaça 
(amb un mínim de 890,00 Euros) ............................................................ 

 
30,10 

  
C) Centres d’ensenyament, Residències d’avis i Centres sanitaris......... 890,00 
  
D) Cafeteries, cafès, bars, bars-restaurants, restaurants, cinemes, 
bingos, gelateries, xocolateries, sales de festa, discoteques i similars.  

 

- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2.......................................... 979,10 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2.................... 1.057,80 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2........ 1.244,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2........ 1.391,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2........ 1.550,50 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2........ 1.625,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2 .... 1.654,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2.. 1.992,50 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2................................... 2.435,00 
Els cinemes gaudiran d’una reducció del 30%.  
  
E) Locals comercials que incloguin articles de menjar:  
- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2.......................................... 414,00 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2.................... 474,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2 ....... 607,55 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2 ....... 1.102,30 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2 ....... 1.728,50 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2 ....... 1.810,20 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2 .... 1.842,30 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2.. 2.435,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2................................... 3.512,00 
  
F) Altres locals comercials, industrials i serveis, despatxos i oficines:  
- Superfície d’activitat igual o inferior a 60 m2.......................................... 228,75 
- Superfície d’activitat superior a 60 m2 i  inferior a 120 m2 ................... 336,40 
- Superfície d’activitat igual o superior a 120 m2 i inferior a 250 m2 ....... 536,15 
- Superfície d’activitat igual o superior a 250 m2 i inferior a 400 m2 ....... 735,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 400 m2 i inferior a 600 m2 ....... 1.072,30 
- Superfície d’activitat igual o superior a 600 m2 i inferior a 800 m2 ....... 1.124,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 800 m2 i inferior a 1.000 m2..... 1.144,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 1.000 m2 i inferior a 2.500 m2.. 1.905,00 
- Superfície d’activitat igual o superior a 2.500 m2 .................................. 2.703,00 
Quan es tracti d’entitats bancàries, les quotes s’incrementaran un 30% 
sobre la tarifa que correspongui segons la superfície. 

 

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

 
 

89,00 
  
G) Càmpings, per a cada 100 places o fracció ....................................... 2.039,00 



 

  
H) Parades de mercats municipals........................................................... 422,30 
  
I) Parades de mercats ambulants i transitoris, barraques de fira, per dia 7,40 
  
J) Quioscs................................................................................................. 233,40 
  
K) Activitats a la via pública:  

1- Activitats amb restauració  
- Format petit................................................................................. 138,00 
- Format gran................................................................................ 276,00 

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

  
L) Pàrquings privats o comunitaris:  

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

 
 

Es fixen les noves tarifes del Número 4: 
 Euros 
Excés fins a 120 l. diaris: 301,20 
Excés fins a 240 l. Diaris: 602,40 
Excés fins a 360 l. diaris 902,50 
Excés fins a 480 l. Diaris 1.203,00 
Excés fins a 1.100 l. Diaris 2.160,00 
Per cada  1.100 l. diaris d’excés 2.160,00 

 
Es fixa la nova tarifa del Número 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 0,254 EUR/Kg. 

 
 

 
Ordenança Fiscal núm. 12     Taxa per la immobilització i la retirada de  
         vehicles abandonats o estacionats  
         defectuosament o abusiva a la via pública 
 
 



 

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

cada vehicle 
Per custòdia del 

vehicle 
Immobilització 

- Bicicletes: 25,90 € 5,10 € / dia 
56,10 € / mes 31,00 € 

- Ciclomotors: 46,70 € 5,10 € / dia 
56,10 € / mes 31,00 € 

- Motocicletes, tricicles, 
motocarros i semblants: 93,40 € 10,20 € / dia 

98,00 € / mes 56,95 € 

- Vehicles fins PMA 2.000 Kg: 103,55 € 20,40 € / dia 
255,00 € / mes 82,85 € 

- Vehicles PMA 2.000-4.000 Kg: 145,15 € 20,40 € / dia 
286,00 € / mes 82,85 € 

- Vehicles PMA  superior a 4.000 
kg: 197,00 € 40,80 € / dia 

561,00 € / mes 113,90 € 

 
 

Es dóna nova redacció a la Nota 1): 
 

1) L'import del servei s’abonarà reduït en un 50% en el casos següents: 
a) Si després de cridar la grua, i d'haver-se col·locat les rodes supletòries, o 

d’haver-se finalitzat totes les operacions necessàries per enganxar el vehicle a 
la grua, aquesta no arribés a remolcar el vehicle per comparèixer el propietari 
o conductor i retirar-lo personalment. 

b)  La retirada de vehicle a instància del seu propietari per portar-lo al dipòsit 
municipal i fer la cessió voluntària del mateix a favor de l’ajuntament pel seu 
desballestament. 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 13     Taxa per actuacions singulars de la Policia  
         Local 
 
Es modifica el títol substituint la referència a la Guàrdia Urbana per Policia 
Local. Això comporta també modificar el redactat de l’article 1: 
 
Article 1r.   Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985 de 
2 d’abril reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per actuacions singulars de la Policia Local, que es regirà 
per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els 
articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 
 



 

 
Article 2n.   Fet imposable 

 
S’afegeix un nou apartat D) al Número 1: 
 
D) La tramitació administrativa per la cessió de vehicles en favor de l’ajuntament, per 
el seu desballestament i baixa definitiva. 

 
 

Article 6è.   Base imposable i Quotes  
 
Es fixen les noves tarifes: 
 
 Euros 
Emissió d’informes tècnics, per a cada informe................................................ 44,65 
Tramitació administrativa per la cessió de vehicles en favor de l’ajuntament, 
per el seu desballestament i baixa definitiva .................................................... 44,65 
Lloguer de plaques (x dia) * ............................................................................. 8,30 
Lloguer de tanques metàl·liques amb placa incorporada (x dia) * ................... 12,45 
Fiança recuperable per tal de garantir la devolució de les plaques en 
perfectes condicions d’utilització, per placa * ................................................... 82,80 
Fiança recuperable per tal de garantir la devolució de les tanques 
metàl·liques amb placa incorporada en perfectes condicions d’utilització, per 
placa *............................................................................................................... 124,25 
* Les plaques i tanques llogades a l’Ajuntament, hauran de ser retornades, com a màxim, en el 
termini de 5 dies hàbils, a partir de l’últim dia de taxa abonat. En cas de superar aquest termini, 
el llogater perdrà tota opció a recuperar la fiança dipositada. 

 
Prestació se serveis especials per agents: Horari diürn Horari nocturn 
A) Dies feiners: Euros Euros 

- Caporal, per hora o fracció: 46,00 54,15 
- Agent, per hora o fracció: 37,80 46,00 

B) Dies festius diürn i dissabtes i vigílies nit:   
- Caporal, per hora o fracció: 54,15 61,30 
- Agent, per hora o fracció: 48,00 48,00 

 

 
Ordenança Fiscal núm. 14     Taxa per la prestació del servei de  
         comprovació de sorolls molestos  
         procedents de vehicles 
 
Article 5è.  Quota tributària. 
 
Es fixen les noves tarifes: 
 
 Euros



 

Per cada acte de comprovació d’un vehicle amb resultat positiu............. 103,55
Fiança recuperable................................................................................... 134,00
 
 
Ordenança Fiscal núm. 15     Taxa per l’estacionament regulat de vehicles 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
S’afegeix un nou supòsit de no subjecció al Número 3: 
 
- Els vehicles exclusivament elèctrics. Aquesta no subjecció no és aplicable als vehicles 

híbrids. 
 
 
Article 4.   Quota tributària 
 
Es modifiquen les tarifes del Número 1: 
 
A)   Tarifa normal: 
 

Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,35 € 0,35 € 0,30 € 0,30 € 0,20 € 0,40 € 

30 minuts 0,85 € 0,75 € 0,60 € 0,85 € ---- ---- 
1 hora 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,65 € 0,20 € 0,40 € 

1,30 hores 2,60 € 2,60 € 2,55 € 2,50 € ---- ---- 
2 hores 3,40 € 3,40 € 3,35 € 3,25 € 0,40 € 0,80 € 
3 hores 5,25 € 5,25 € 5,25 € 4,65 € 0,60 € 1,20 € 
5 hores ---- ---- ---- 6,50 € 1,00 € 2,00 € 
7 hores ---- ---- ---- 7,00 € 1,40 € 2,80 € 
9 hores ---- ---- ---- 7,50 € 1,80 € 3,60 € 

 
B)    Tarifa reduïda: 
 

Durada Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,20 € Gratuït 0,20 € 
1 hora 0,20 € Gratuït 0,20 € 
2 hores 0,40 € Gratuït 0,40 € 
3 hores 0,60 € Gratuït 0,60 € 
5 hores 1,00 € Gratuït 1,00 € 
7 hores 1,40 € Gratuït 1,40 € 
9 hores 1,80 € Gratuït 1,80 € 
Mensual 40,00 € ---- ---- 

 
 
Es suprimeix el Número 5 i l’actual número 6 passa a ser el 5. 

 
 



 

 
Ordenança Fiscal núm. 16     Taxa de registre i recollida d’animals 

 
 

Article 4t.   Quota tributària. 
 
Es modifiquen les tarifes: 

 Euros 
1.  Registre d’animals................................................................. Gratuït 
     Registre d’animals adoptats ................................................. Gratuït 
     Identificació amb microxip .................................................... 55,85 
2.  Rescat d’animals ..................................................................  42,65 
     Per dia d’estada del animal a les instal·lacions municipals... 4,15 
3.  Medicaments i control veterinari............................................ 42,65 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 18     Taxa per serveis de cementiri  

 
Article 7è.   Quotes 
 
Es modifiquen les tarifes: 
 Euros 
1.  Entrada de cadàvers  

a)  Per enterraments ......................................................................     56,95 
  
b)  Gestió i recollida de residus ......................................................   15,55 
   
c)  Obertura de sepultures per a inhumacions per a trasllat de 

despulles, dintre del recinte, per exhumació d’un cadàver i 
per el seu trasllat a un altre cementiri: 

 

Panteons...................................................................................   119,05 
Capelles.................................................................................... 119,05 
Hipogeus ..................................................................................    88,00 
Nínxols de concessió................................................................    56,95 
Nínxols de lloguer (dos anys mínim)......................................... 113,90 

  
d)  Títols de propietat funerària o la seva renovació.  

           - Per a cada títol o duplicat que s’expedeixi .............................. 20,70 
       

e)  En els enterraments que s’efectuïn en nínxols de lloguer, si el 
cadàver roman en el mateix lloc per un termini superior a dos 
anys, els interessats en la concessió satisfaran per a cada 
any d’excés .............................................................................. 

 
 
 

62,15 
  
 2. Concessió de sepultures i terrenys  

 a)  Hipogeus, cada un ................................................................... 5.384,00 
  



 

 b)  Nínxols:  
1r  pis ..................................................................................... 2.403,00 
2n  pis .................................................................................... 2.692,00 
3r  pis ..................................................................................... 2.403,00 
4t  pis ..................................................................................... 2.030,00 
5è i 6è pis .............................................................................. 1.844,00 

  
c)   Columbaris per a restes o cendres de cadàvers, lloguer 10 

anys, inclosa la làpida .............................................................. 554,20 
 

d) Terrenys per a la construcció de panteons, per m2 ................... 373,50 
  

3. Cànon de conservació  
Els titulars de qualsevol concessió pagaran en concepte de 
despeses de conservació i manteniment per any: 

 

 a) Hipogeus ................................................................................... 36,25 
 b) Nínxols ......................................................................................  15,55 
 c) Panteons ................................................................................... 51,80 
 d) Capelles .................................................................................... 51,80 
 e) Columbaris ................................................................................ 12,45 
  

4.  Modificacions del dret funerari  
a)  Per a cada cessió o traspàs entre ascendents o descendents 

en línia directa o entre cònjuges: 
 

Panteons .................................................................................. 88,00 
Capelles ................................................................................... 88,00 
Hipogeus .................................................................................. 31,05 
Nínxol amb ossera ................................................................... 31,05 
Nínxol sense ossera ................................................................. 31,05 

b)   Si l’hereu fos parent en línia col·lateral amb el causant:  
Panteons .................................................................................. 113,90 
Capelles ................................................................................... 113,90 

    Hipogeus .................................................................................... 43,50 
    Nínxol amb ossera ..................................................................... 43,50 
    Nínxol sense ossera ................................................................... 43,50 
c) Entre estranys, qualsevol que sigui la causa de la transmissió:  
    Panteons .................................................................................... 150,25 
    Capelles ..................................................................................... 150,25 
    Hipogeus .................................................................................... 95,40 
    Nínxol amb ossera ..................................................................... 95,40 
    Nínxol sense ossera ................................................................... 95,40 
  

5. Tarifa d’obres  
a)  Els permisos per a la construcció de panteons satisfaran els 

drets corresponents a l'Ordenança fiscal de llicències 
urbanístiques. 

 

b)  Per a la col·locació d’un marc i una làpida:  
En nínxols..................................................................................  56,95 
En les altres sepultures............................................................. 56,95 



 

c)  Obrir i tancar una sepultura, a petició dels particulars............... 56,95 
d)  Col·locació d’un cadàver a la sala d’observacions a petició de 

persones interessades ............................................................. 56,95 
e)  Col·locació d’un cadàver a la cambra frigorífica, a petició del 

familiars, per cada dia .............................................................. 41,40 
f)  Per escurament i neteja de sepultures:  
    - A l'interior de panteons, capelles o hipogeus ........................... 25,90 
    - En nínxols amb ossera ............................................................   25,90 
    - En nínxols sense ossera .......................................................... 18,65 
  

6. Altres Serveis  
a) Condicionament sepultura (inclou sudari)................................... 67,30 
b) Condicionament sepultura amb hora concertada....................... 93,20 
c) Neteja i ofrena (1 vegada a l’any) .............................................. 53,00 
d) Neteja i ofrena Nínxol (3 vegades a l’any) ................................. 144,45 
e) Moviment elements decoratius .................................................. 25,90 

 
 

 
Ordenança Fiscal núm. 19     Taxa per prestació de serveis de mercats 
 
Article 2n.   Fet imposable. 
 
Es dóna nova redacció: 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa: 
1.   L’aprofitament i utilització de les parades o locals dels Mercats Municipals. 
2.   La recepció dels serveis establerts en els Mercats Municipals, així com la recepció 

dels serveis prestats als mercats ambulants a realitzar en domini públic municipal. 
3.   Les adjudicacions o autoritzacions següents: 

- Per a l’ús dels diversos espais en els Mercats. 
- Les de renovació de l’ús dels diversos espais en els Mercats. 
- Les de transmissió de la titularitat del dret d’ús i utilització dels serveis en els 

mercats. 
 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Es fixen les tarifes dels Números 1 i 2 (Permís de venda i Traspàs): 
 
1. Permís de venda: 202,00 Euros per metre lineal de parada. 
 
2. Traspàs: 
 c) 141,85 Euros per metre lineal de parada. 
 d) 236,00 Euros per metre lineal de parada. 
 e) 375,80 Euros per metre lineal de parada. 
 
 



 

Es dóna nova redacció al Número 3 (Drets  d’ocupació  de les parades i 
gaudiment dels serveis de mercat): 
 
 
MERCAT DEL CENTRE 
(Mercat públic) 
 
Drets d’ocupació de les parades i de la utilització dels serveis Euros 
  
1. Ocupació continuada Parades de venda, quota per ml/mes:  
     - Parades de fruita i verdura............................................................... 30,15 
     - Resta de llocs (inclòs el Bar) ........................................................... 36,75 

  Venda d’ous:   
Les parades autoritzades per a la venda d’ous, fora de les 
reconegudes com a  volateries, satisfaran un suplement de 
15,65 Euros / mensuals 

 

  
2. Ocupació temporal  

a)  Les parades del mercat, qualsevol que sigui la seva classe,  
que no hagin tingut licitador a la subhasta per a la seva 
concessió definitiva, i siguin concedides temporalment, 
pagaran, mentre duri aquesta situació, el lloguer mensual 
que els sigui aplicable d’acord amb el número 1 d’aquesta 
tarifa, amb el recàrrec d’un 50 per 100. 

 

b) Les parades que participin d’un programa pel servei de 
foment per a l’ocupació als Mercats Municipals, per tal 
d’afavorir polítiques que serveixin per a la promoció i 
desenvolupament dels mercats, promogut o participat per 
l’Ajuntament,  gaudiran d’una bonificació del 50% sobre la 
taxa corresponent, el primer any, i d’un 25% el segon. Així 
mateix, no se’ls hi aplicarà el recàrrec del 50 per 100 recollit 
en el punt anterior al llarg d’aquest temps. 

 

  
3. I. Utilització de soterranis del Mercat (magatzems)  
    Tots els magatzems (€/m2/mes) 14,00 
    II. Cambres de fred  

a) Compartiments de totes les cambres frigorífiques del mercat a 
excepció de la cambra de la carn:  

      - Amb llicència (€/mes per compartiment o gàbia) 92.83 
      L’ús temporal de les cambres suposarà un recàrrec d’un 50% 

respecte de la tarifa corresponent.  
b)  Cambra frigorífica de la carn (€/mes per compartiment o gàbia) 259,95 
      La utilització d’aquesta cambra incorpora l’ús i manteniment 

de l’obrador i guies de transport.  
  
4. Altres ocupacions i utilitzacions de les instal·lacions del Mercat      

(col·locació d’estands, expositors, etc.)  
      Per metre lineal/dia d’ocupació (amb un màxim de 10 dies 

d’ocupació continuada. 5,50 



 

 
 
MERCAT DE MAR 
 
Es dóna nova redacció: 
 
Drets d’ocupació de les parades i de la utilització dels serveis Euros 
  
1.  Ocupació continuada de parades de venda (inclòs el bar), per 

metre lineal de parada al mes 35,75 
2.  Supermercat 296,40 
3.  Utilització de la cambra frigorífica, per m3/mes 28,00 
4.  Utilització de l’obrador de la carn 8,20 
5.  Utilització dels magatzems, per unitat 33,40 
6.  Ocupació temporal:  

a)  Les parades del mercat, qualsevol que sigui la seva classe, 
que no hagin tingut licitador a la subhasta per a la seva 
concessió definitiva, i siguin concedides temporalment, 
pagaran, mentre duri aquesta situació, el lloguer mensual que 
els sigui aplicable d’acord amb el número 1 d’aquesta tarifa, 
amb el recàrrec d’un 50 per 100.  

b) Les parades que participin d’un programa pel servei de foment 
per a l’ocupació als Mercats Municipals, per tal d’afavorir 
polítiques que serveixin per a la promoció i desenvolupament 
dels mercats, promogut o participat per l’Ajuntament,  
gaudiran d’una bonificació del 50% sobre la taxa 
corresponent, el primer any, i d’un 25% el segon. Així mateix, 
no se’ls hi aplicarà el recàrrec del 50 per 100 recollit en el 
punt anterior al llarg d’aquest temps  

 
 
MERCAT  AMBULANT  DEL  CENTRE 
 
Drets d’ocupació de les parades, utilització dels seus serveis i reserva 
de lloc. 

Euros 

  
1.  Quota per metre lineal o fracció per trimestre en els dies de mercat 

setmanal: 
 

Fruita i verdura................................................................................. 38,30 
Altres llocs de venda........................................................................ 65,00 

  
2.  Quota per metre lineal o fracció per dia, fora dels dies de mercat 

setmanal (*):  
Fruita i verdura................................................................................. 1,29 
Altres llocs de venda........................................................................ 2,90 
(*) En aquest cas s’haurà d’abonar també, en concepte de dret de 
reserva lloc, per metre lineal o fracció i any:   
Fruita i verdura................................................................................. 75,60 
Altres llocs de venda........................................................................ 107,60 



 

Aquesta tarifa de reserva de lloc s’haurà de fer efectiva dintre del 
primer trimestre de l’any. 

 

La quota de reserva de lloc es reduirà al 50% als paradistes que 
hagin fet ús de l’espai un mínim del 75% sobre el total dels dies 
disponibles a l’any. 

 

  
 
MERCAT AMBULANT LA COLLADA - ELS SIS CAMINS 
 
 Euros 
Quota per metre lineal o fracció per trimestre en els dies de mercat 
setmanal: 

 
 

Fruita i verdura................................................................................. 34,80 
Altres llocs de venda........................................................................ 36,75 

 
 
MERCAT  AMBULANT - MAR 
 
 Euros 
Quota per metre lineal o fracció per trimestre en els dies de mercat 
setmanal: 34,80 
 
En tot cas les tarifes establertes als apartats anteriors s’hauran de satisfer dintre 
dels primers 10 dies de cada mes. 
 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 20     Taxa per prestació de serveis d’atenció a les  
         persones 
 
 
Article 2n.   Fet imposable. 
 
Es dóna nova redacció al Número 2): 
 
2)  Servei de transport de viatgers. 
 
 
Article 5è.    Administració i Cobrament 
 
Es dóna nova redacció: 
 
La Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació que s’haurà de presentar i pagar al 
moment de tramitar la sol·licitud del servei, excepció feta del servei de menjador que 
es liquidarà una vegada s’hagi prestat. 
 
 
Article 7è.   Quotes 



 

 
Es fixen les tarifes de l’apartat A) i s’afegeix un paràgraf final a l’apartat: 
 

A) Menjador del Casal Municipal d’avis Can Pahissa Euros
1.- De dilluns a divendres: 6,40
2.- Dissabtes, diumenges i festius 7,60

 
Les bonificacions de la taxa previstes en aquest apartat es tramitaran a través dels 
Serveis Socials Bàsics municipals. 
 
 
Es dóna nova redacció als apartats B) i C), i l’actual apartat C) passa a ser el D): 
 
B) Transport urbà de viatges 
 
Els bitllets i títols de transport del transport urbà de viatges tindran una tarifa 
referenciada a la tarifa dels bitllets i títols del sistema tarifari integrat de l’Autoritat de 
Transport Metropolità (ATM): 

- Bitllet senzill: 75% del preu públic del bitllet senzill de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-10): 75% del preu públic de la T-10 de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-jove) per persones fins a 25 anys: 50% del preu públic de 

la T-10 de l’ATM. 
- Títol de 10 viatges (T-Activa) per persones amb possessió de la targeta Activa 

municipal: 40% del preu públic de la T-10 de l’ATM. 
Aquestes tarifes es podran aproximar a un múltiple de 0 o 5 cèntims mitjançant decret 
de l’Alcaldia. 
 
C) Transport interurbà de viatgers: 
 
Les persones amb possessió de la targeta Activa municipal podran adquirir títols de 
transport de 10 viatges integrats de l’ATM (T-10) pel 65% del preu públic de la T-10 de 
l’ATM. 
Per a gaudir de la bonificació s’ha d’utilitzar aquest títol de transport bonificat només 
amb els operadors locals (Monbus i Autocares Planas) i per viatges realitzats dins de 
la comarca, i destinacions incloses a la línia de El Vendrell i la de Vilafranca del 
Penedès. 
L’ús inadequat del títol, implicarà la retirada de la subvenció. 
Només s’expediran dos títols mensualment al mateix titular 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 21     Taxa per aprofitaments de l’estació  
          d’autobusos 
 
 
Article 7è.   Quotes 

D) Informes d’arrelament per reagrupament familiar:  64,20 € 



 

 
Es fixen les tarifes: 

 Euros 
A - Entrada i sortida d’un autobús de viatgers:  
      - Línies interurbanes ...................................................................... 0,60 
      - Línies suburbanes ........................................................................ 0,60 
      - Serveis discrecionals, per a cada servei..............…..................... 1,98 
B - Per a la utilització anual de les taquilles per l’expedició de bitllets.. 756,20 
C - Per la utilització de les instal·lacions per a la ubicació de rètols o 

cartells publicitaris, per a cada m2 de rètol o cartell, a l’any .......... 25,10 
 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 22     Taxa per la utilització d’edificis municipals i  
         d’altres instal·lacions 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Es suprimeix la bonificació de l’apartat B) de la categoria d’usuaris. 

 
 

Ordenança fiscal núm. 22 TEATRE PRINCIPAL 

 
1.- Equipament: el lloguer del Teatre Principal inclou la utilització de la sala de 
representació, els camerinos, els serveis i tot l’equipament tècnic de què disposa, 
quant a vestit d’escenari, aire condicionat i calefacció, equipament d’il·luminació, de so 
i audiovisual i el consum d’energia elèctrica. No inclou la neteja que s’ocasioni arrel de 
l’acte. 
 
 S’estableix un temps mínim d’utilització de 6 hores inclòs la preparació, 
assaig, muntatge, desmuntatge, etc. En el cas que el temps sigui superior a 6 hores, 
s’incrementarà l’import segons s’indica en el quadre annex. 
 
2.- Sala d’Assaig: el lloguer de la denominada “Sala d’Assaig” no inclou la utilització 
de la sala de representació. L’ús d’aquest espai comporta deixar-lo net i buit de 
materials que no són propis de la sala. Per l’ús anual, si l’espai té un volum elevat 
d’ocupació, es permetrà un ús màxim de 2 vegades a la setmana per tal de deixar 
l’espai a disposició del màxim de llogaters i sempre seguint un calendari establert amb 
els responsables de l’equipament. Per l’ús puntual es llogarà la sala per dies. 
 
L’ús de la sala d’assaig i de la sala de representació, els camerinos, els serveis i tot 
l’equipament tècnic de què disposa, està supeditat a les necessitats del propi Teatre i 
de la Regidoria de Cultura. 
 
3.- Personal: el Teatre caldrà que estigui atès durant la utilització de l’espai pel 
personal adient i suficient, bé sigui propi de l’equipament o per personal extern 



 

qualificat tècnicament, habitual de la casa. El criteri d’idoneïtat i suficiència del 
personal s’establirà de mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els responsables 
de l’equipament, amb un mínim d’una persona responsable per part del Teatre. 
 
4.- Preus establerts: les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte 
que les quantitats que s’apliquen al personal són independents de la categoria de 
l’usuari, i que per a qualsevol altra situació que aquí no quedi recollida s’especificarà 
en conveni amb l’usuari. 
 

SALA DE REPRESENTACIÓ SALA D’ASSAIG CATEGORIA 
MÀX. 6H MÀX. 9H MÀX. 12H  

A Gratuït Gratuït Gratuït - 
B / C 124,25 € 144,95 € 165,65 € 4,15 

D 191,55 € 207,00 € 259,00 € - 
E 517,65 € 673,00 € 880,00 € - 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter .............. 26,90 € / hora o fracció 
Neteja (*) ............................ 27,45 € / hora o fracció 
 30,00 € / hora o fracció dies festius 
(*) El cost de la neteja es calcularà segons el temps necessari per la seva 
realització amb un mínim de 3 hores. 

 
L’usuari assumirà el cost del material extra que necessiti i el personal tècnic necessari 
per a la bona representació com el bon ús de l’espai. 
 
Les esmentades necessitats seran pactades, de mutu acord, entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’usuari, amb una antelació mínima de 30 dies de l’activitat. 
 
Per a les categories D i E s’aplicarà una fiança del 50% del lloguer. En el moment en 
què es formalitzi la petició, el llogater haurà de portar el resguard de l’ingrés i haurà de 
signar per duplicat l’acceptació de les condicions establertes per a la utilització de 
l’espai, segons consta en la normativa estipulada, previ lliurament del document. 
Durant la setmana següent a la realització de l’activitat, caldrà pagar l’import restant a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de cobrir la totalitat de l’import que generi 
el lloguer del Teatre Principal. Qualsevol desperfecte que s’ocasioni amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat caldrà que sigui abonat per al llogater un cop es realitzi 
la valoració econòmica dels danys. 
 
Companyies professionals de les arts escèniques i la música: 
 
El Teatre Principal es posa a disposició dels professionals de les arts escèniques, 
dansa, música i circ que preparin projectes professionals. L’equip tècnic de 
l’equipament valorarà els projectes presentats i definirà l’ús dels espais del Teatre. La 
relació equipament-professionals quedarà recollida i detallada mitjançant conveni on 
es recullin les necessitat específiques de la companyia i facilitarà els recursos 
materials i personals necessaris per tal que la companyia dugui a terme la seva 
activitat en òptimes condicions. 
 



 

 
 

Ordenança fiscal núm. 22 AUDITORI EDUARD TOLDRÀ 

 
S’afegeix la regulació de la utilització d’aquest equipament: 
 

Sala Gran 
 
Equipament: el lloguer de la Sala Gran de l’Auditori Eduard Toldrà inclou la utilització 
de la sala de representació, els camerinos, els serveis i tot l’equipament tècnic de què 
disposa, quant a vestit d’escenari, aire condicionat i calefacció, equipament 
d’il·luminació, de so i audiovisual i el consum d’energia elèctrica. No inclou la neteja 
que s’ocasioni arrel de l’acte. 
 S’estableix un temps mínim d’utilització de 6 hores inclòs la preparació, 
assaig, muntatge, desmuntatge, etc. En el cas que el temps sigui superior a 6 hores, 
s’incrementarà l’import segons s’indica en el quadre annex. 
 
Personal: l’Auditori Eduard Toldrà caldrà que estigui atès durant la utilització de l’espai 
pel personal adient i suficient, bé sigui propi de l’equipament o per personal extern 
qualificat tècnicament, habitual de la casa. El criteri d’idoneïtat i suficiència del 
personal s’establirà de mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els responsables 
de l’equipament, amb un mínim d’una persona responsable per part de l’Auditori. 
 
Preus establerts: les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte que 
les quantitats que s’apliquen al personal són independents de la categoria de l’usuari, i 
que per a qualsevol altra situació que aquí no quedi recollida s’especificarà en conveni 
amb l’usuari. 
 

SALA DE 
REPRESENTACIÓ CATEGORIA 

MÀX. 6H MÀX. 9H 
A 0€ 0€ 

B / C 125,00 € 145,00 € 
D 190,00 € 210,00 € 
E 510,00 € 665,00 € 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter .............. 26,90 € / hora o fracció 
Neteja (*) ............................ 27,45 € / hora o fracció 
 30,00 € / hora o fracció dies festius 
(*) El cost de la neteja es calcularà segons el temps necessari per la seva 
realització amb un mínim de 3 hores sense servei de Bar, i un mínim de 4 hores 
amb servei de Bar. 

 
L’usuari assumirà el cost del material extra que necessiti i el personal tècnic necessari 
per a la bona representació com el bon ús de l’espai. 
 



 

Les esmentades necessitats seran pactades, de mutu acord, entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’usuari, amb una antelació mínima de 30 dies de l’activitat. 
 
Per a les categories D i E s’aplicarà un dipòsit del 50% del lloguer. En el moment en 
què es formalitzi la petició, el llogater haurà de portar el resguard de l’ingrés i haurà de 
signar per duplicat l’acceptació de les condicions establertes per a la utilització de 
l’espai, segons consta en la normativa estipulada, previ lliurament del document. 
Durant la setmana següent a la realització de l’activitat, caldrà pagar l’import restant a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de cobrir la totalitat de l’import que generi 
el lloguer de l’Auditori Eduard Toldrà. Qualsevol desperfecte que s’ocasioni amb motiu 
del desenvolupament de l’activitat caldrà que sigui abonat per al llogater un cop es 
realitzi la valoració econòmica dels danys. 
 
Companyies professionals de música: 
 
L’Auditori Eduard Toldrà es posa a disposició dels professionals de la música que 
preparin projectes professionals. L’equip tècnic de l’equipament valorarà els projectes 
presentats i definirà l’ús dels espais de l’Auditori. La relació equipament-professionals 
quedarà recollida i detallada mitjançant conveni on es recullin les necessitat 
específiques de la companyia i facilitarà els recursos materials i personals necessaris 
per tal que la companyia dugui a terme la seva activitat en òptimes condicions. 
 

Sala Petita 
 
Equipament: el lloguer de la Sala Petita de l’Auditori Eduard Toldrà inclou la utilització 
de l’escenari, els serveis i tot l’equipament tècnic de què disposa llum blanca no 
regulada per a la zona de públic i escenari, climatització, línies de connexió a 220v, 
150 cadires per públic.  
A més a més, disposa d’equip audiovisual (pantalla, projecció, altaveus, microfonia,...) 
i de luminotècnia (projectors de llum, equips de regulació, taula de control...) a 
disposició dels sol·licitants. L’ús d’aquest material queda sempre, supeditat a la 
contractació del personal tècnic d’escenari de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
En el cas de necessitar qualsevol altra infraestructura complementària a aquesta 
(cadires, taules, plafons,...), caldrà que el sol·licitant especifiqui el material com a 
mínim amb 30 dies d’antelació al desenvolupament de l’activitat prevista 
 
 S’estableix un temps mínim d’utilització de 6 hores inclòs la preparació, 
assaig, muntatge, desmuntatge, etc. En el cas que el temps sigui superior a 6 hores, 
s’incrementarà l’import segons s’indica en el quadre annex. 
 
Personal: L’Auditori Eduard Toldrà caldrà que estigui atès durant la utilització de 
l’espai pel personal adient i suficient, bé sigui propi de l’equipament o per personal 
extern qualificat tècnicament. El criteri d’idoneïtat i suficiència del personal s’establirà 
de mutu acord entre els organitzadors de l’acte i els responsables de l’equipament, 
amb un mínim d’una persona responsable per part de l’Auditori. 
 



 

Criteris d’usos: la Sala petita de l’Auditori només es llogarà en el casos següents, 
seguint l’ordre de prioritat:  
 
- Ús docent de l’ECMM  
- Programació estable de música de la Regidoria de Cultura 
- Activitats relacionades amb la música (presentació de maquetes, concerts de petit 

format, etc...) 
- Altres activitats com congressos i conferències sempre i quan no es puguin 

realitzar en altres equipaments de la ciutat per qüestió d’aforament 
 
Categories d’usuaris: per aquest equipament s’estableixen tres categories d’usuaris: 
 
A.- Regidories municipals, així com altres administracions públiques 
B.- Centres educatius i escoles privades relaciones amb la música, entitats, 

col·lectius i grups sense ànim de lucre de Vilanova i la Geltrú 
C.- Entitats particulars i/o entitats privades relacionades amb la música no 

pertanyents a les categories anteriors 
 
Preus: les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte que les 
quantitats que s’apliquen al personal són independents de la categoria de l’usuari, i 
que per a qualsevol altra situació que aquí no quedi recollida s’especificarà en conveni 
amb l’usuari. 
 

CATEGORIA 
USUARI 

MÀX. 3H MÀX. 6H 

A 0 0 
B 80,00 € 100,00 € 
C 200,00 € 300,00 € 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter ............... 26,90 € / hora o fracció 
Neteja (*) ............................ 27,45 € / hora o fracció 
 30,00 € / hora o fracció dies festius 
(*) El cost de la neteja es calcularà segons el temps necessari per la seva 
realització amb un mínim de 3 hores sense servei de Bar, i un mínim de 4 hores 
amb servei de Bar. 

 
L’usuari assumirà el cost del material extra que necessiti i el personal tècnic necessari 
per a la bona representació com el bon ús de l’espai. 
 
Les esmentades necessitats seran pactades, de mutu acord, entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’usuari, amb una antelació mínima de 30 dies de l’activitat. 
 
Per a la categoria C s’aplicarà un dipòsit del 50% del lloguer. En el moment en què es 
formalitzi la petició, el llogater haurà de portar el resguard de l’ingrés i haurà de signar 
per duplicat l’acceptació de les condicions establertes per a la utilització de l’espai, 
segons consta en la normativa estipulada, previ lliurament del document. Durant la 
setmana següent a la realització de l’activitat, caldrà pagar l’import restant a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de cobrir la totalitat de l’import que generi 



 

el lloguer de l’Auditori Eduard Toldrà. Qualsevol desperfecte que s’ocasioni amb motiu 
del desenvolupament de l’activitat caldrà que sigui abonat per al llogater un cop es 
realitzi la valoració econòmica dels danys. 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 22 BIBLIOTEQUES MUNICIPALS 

 
Es dóna nova redacció als apartats ‘Equipament’ i ‘Preus establerts’: 
 
Equipaments:  
 El lloguer de la Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà es concreta en el lloguer, per 
períodes d’hora o fracció, de la Sala Infantil de Lectura per a ser utilitzada com a sala 
d’actes o conferències, i també com a sala d’actes culturals. La Sala Infantil de la 
Biblioteca Joan Oliva només se’n podrà fer ús a partir de la finalització de l’horari 
d’atenció al públic de la mateixa més 30 minuts de preparació de la Sala infantil per 
l’acte. 
 
 El lloguer de la Biblioteca Municipal Armand Cardona i Torrandell es concreta en el 
lloguer, per períodes d’hora o fracció, de l’espai polivalent per a ser utilitzat com a sala 
de conferències/actes o de les sales de reunions. 
 
 L’ús d’aquestes sales està supeditat a les necessitats del propi equipament i de les 
diferents àrees de l’Ajuntament.  
 En cas de produir-se qualsevol desperfecte als equipaments, el cost de reposició 
anirà a càrrec del titular del lloguer. 
 
Preus:  
 La utilització dels equipaments indicats estarà subjecta al pagament de les quantitats 
següents: 
 

CATEGORIA 
USUARI 

SALA INFANTIL BIBLIOTECA 
JOAN OLIVA i SALA D’ACTES 
DE LA BIBLIOTECA ARMAND 

CARDONA 

SALES REUNIONS BIBLIOTECA 
ARMAND CARDONA 

A  Sense cost Sense cost 
B/C 26,00 € / 2 hores 22,80 € / 2 hores 
D 75,00 € / 2 hores 
E 129,40 € hora 

50,75 € 
1 Hora 

128,40 € 
3 Hores 

222,60 € 
6 Hores 

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

 
26,90 €

 
 
 



 

Ordenança fiscal núm. 22 CENTRE D’ART CONTEMPORANI  LA SALA 

 
Es fixen les noves tarifes: 
 

 (1) Per a la utilització de còctels o aperitius el temps màxim d’autorització continuada serà de 
tres hores. 
 

PERSONAL 
Conserge / Porter 26,90 € / hora o fracció 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 22 ORGANISME AUTONOM DE PATRIMONI VÍCTOR 
BALAGUER    

 
S’afegeix un nou equipament: 
 
- La Sala Noble de la Casa de Santa Teresa ubicada al jardí de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer. 
 
S’afegeix a la taula de preus la sala noble de la Casa de Santa Teresa dintre del 
primer apartat Sala Biblioteca Patrimonial i es fixen les noves tarifes: 
 

(*) (**) 

Sala  
Biblioteca  

Patrimonial i sala 
noble de la Casa de 

Santa Teresa 

Jardins 
Biblioteca 

Museu 
Balaguer 

Jardins 
Museu 

Romàntic 

Sala  
exposicions 3a 

planta 
Museu 

Romàntic 

CATEGORIA 
USUARI ACTES SALA 

VOLTES 
SALA 

EMERGENTS 
A  Gratuït Gratuït 

Celebració d’actes acadèmics o de 
divulgació cultural fins a 3 hores 134,60 € 62,10 € 
Celebració d’actes acadèmics o de 
divulgació cultural superior a 3 hores, 
per hora 58,00 € 41,40 € 

B  

Altres tipus d’actes, per hora (1) 310,60 € 155,30 € 
Celebració d’actes  acadèmics o de 
divulgació cultural, fins a 3 hores 186,35 € 93,20 € 
Celebració d’actes acadèmics o de 
divulgació cultural superior a 3 hores, 
per hora 67,30 € 51,75 € 

E 

Altres tipus d’actes, per hora (1) 372,70 € 207,05 € 



 

A Totes 
Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

Gratuït tots 
els espais  
de lloguer 

(1) 137,00 € 137,00 € 126,90 € 62,95 €
(2) 57,85 € 57,85 € 54,80 € 44,65 €
(3) 294,35 € 294,35 € 274,00 € 137,00 €

B / C 

(4) --- 474,00 € 437,45 € 274,00 €
(1) 189,80 € 189,80 € 175,60 € 88,30 €
(2) 74,10 € 74,10 € 67,00 € 54,80 €
(3) 369,45 € 369,45 € 345,10 € 219,25 €

D / E 

(4) --- 590,75 € 547,10 € 327,85 €
(*) Categoria usuari. 
(**)Tipus utilització: 

(5) Celebració d’actes divulgatius i/o científic (màxim 3h). 
(6) Celebració d’actes per temps superior a 3 hores. Per hora o fracció que excedeixi de 
3. 
(7) Còctels o aperitius a peu dret/per hora o fracció. 
(8) Bufet (entaulats) / per hora o fracció. 
 

PERSONAL 
Conserge / Porter 26,90 € / hora o fracció 

 
 
Es modifica l’apartat ‘Entrada gratuïta’ de la lletra A) i la lletra B) de Visites als 
Museus, i s’afegeix un nou apartat C): 
 

   Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant): 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer Museu Romàntica Can Papiol 

  - Nens fins a 3 anys    - Nens fins a 3 anys 
  - Membres de l’ICOM  
  - Dijous a la tarda  
  - Primer diumenge de cada mes  
B) Públic de grups: 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer  
Per a públic en general grups amb un mínim de 10 persones i màxim 
de 30 persones, amb concertació prèvia 

 
45,50 

Visites comentades. Mirades a la col·lecció, per persona 2,00 
Visites comentades a les exposicions temporals, per persona 2,00 
Itinerari urbà i visita comentada, per persona 5,00 
Per a visites especials, temàtiques, etc. Es cobraran d’acord amb el 
programa 

 

Museu Romàntica Can Papiol  
Per a públic en general grups amb un mínim de 10 persones i màxim 
de 20 persones, amb concertació prèvia 

 
45,50 

Visites teatralitzades, per persona 10,00 
Itinerari urbà i visita comentada, per persona 5,00 
Per a visites especials, temàtiques, etc. Es cobraran d’acord amb el 
programa 

 



 

C) Públic escolar:  
Visites dinamitzades 45,00 
Tallers escolars 60,00 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 22 TORRE BLAVA - ESPAI GUINOVART 

 
Es modifica el preu de l’Entrada individual adults i l’apartat B), i s’afegeix un nou 
apartat C): 
 

A) Públic individual EUROS 
Entrada general adults 1,50 
B) Públic de grups  
Per a públic en general amb concertació prèvia 30,00 
Per a visites especials, temàtiques, etc. Es cobraran d’acord amb el 
programa  
C) Públic escolar, visita comentada 30,00 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 22 
CASAMENTS CIVILS I UNIONS ESTABLES DE 
PARELLA A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 

 
Es fixen les noves tarifes: 
 

Espai Tarifa 1 Tarifa 2 
Saló de Plens de l’Ajuntament   

Dissabtes 115,70 € 192,85 € 
Laborables 88,30 € 145,15 € 

Pati del Castell de la Geltrú   
Dissabtes 181,20 € 300,45 € 

Laborables 145,15 € 241,60 € 
Sala Biblioteca Patrimonial Biblioteca Museu Balaguer i 
jardins Museu Romàntic Can Papiol   

Dissabtes 522,75 € 756,20 € 
Divendres 406,00 € 637,40 € 

 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 22 ESPAIS D’ENTITATS 

 
Es fixen les noves tarifes: 
 



 

 EUROS 
Taxa anual 223,30 
Fiança 103,55 
Ús puntual de la sala de Recursos 3,60 
Ús regular de la sala de Recursos 103,55 
Ús regular de la sala de Reunions 44,50 
Dipòsit usos 36,25 
  
Ús puntual de la Sala de Reunions 33,15 
Ús puntual de la Sala d’Actes 66,30 
Ús puntual de la Sala Exposicions 213,15 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 22 
RASA DEL MIQUELET 
CASAL MUNICIPAL D’AVIS CAN PAHISSA 

 
Es fixen les noves tarifes d’aquests dos espais: 
 

CATEGORIA 
USUARI 

LLOGUER SALA 
ACTES 

LLOGUER SALA 
REUNIONS 

A Gratuït Gratuït 
B / C 21,20 € 8,10 €
D / E 62,10 € 24,85 €

 
PERSONAL 

Conserge 26,90€ / hora o fracció 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 22 

INSTAL·LACIONS DELS CENTRES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
PÚBLICS 

 
Es fixen les noves tarifes d’aquests dos espais: 
 

Concepte: Euros/Hora
Sala d’usos múltiples  4,30
Biblioteca 4,30
Aula 4,30
Pistes esportives, sense llum artificial 4,30
Pistes esportives, amb llum artificial 6,20
Gimnàs 7,00
Vestuaris 7,00
Cuina, (elaboració de menjars) 10,50
Cuina, (utilització només de l’espai) 3,55
Fiança 155,30



 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 22 MOLÍ DE MAR 

 
Es fixen les noves tarifes d’aquests dos espais: 

 
(*) Durada màxima de l’ocupació comptant muntatge, desmuntatge i/o preparació i 
desenvolupament de l’activitat. 
(**)  L’allotjament dóna dret a l’ús de cuina i menjador. 
 

Altres conceptes 
Conserge hores extraordinàries 26,90 € / hora o fracció 
 Neteja extraordinària 36,55 € / hora o fracció 

 
 
 
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: 
- Quota fixa per habitatge o local amb consum d’aigua per aforament 
d’ús domèstic, per trimestre ......................................... 6,1788
- Variable segons facturació d’aigua per aforament d’ús domèstic, 
euros/metre cúbic ......................................................................... 0,0381
- Quota fixa per habitatge o local amb consum per comptador d’ús 
domèstic, per trimestre ................................................................. 5,9202
- Variable segons facturació d’aigua per comptador d’ús domèstic, 
euros/metre cúbic ....................................................................... 0,0365
- Quota fixa per local amb consum d’aigua per aforament d’ús no 6,9337

Categoria 
Usuaris 

Aula 
Formació 

Cuina i 
menjador Jardins Allotjament (**) 

 Fins 6 hores 
(*) 

Capacitat 
màxima:        

80 persones 

Fins 6 hores (*) 
Capacitat 

màxima: 60 
persones 

Fins 12 hores 
(*) 

(límit 23 hores 
nit) 

Capacitat màxima  
19 persones 

    1 dia 2n. dia i 
posteriors 

A 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
B/C/D 111,65 € 116,75 € 192,85 € 205,00 € 79,20 € 

E 390,80 € 409,00 € 602,00 € 640,00 € 246,65 € 



 

domèstic, per trimestre ................................................................. 
- Variable segons facturació d’aigua per aforament d’ús no domèstic, 
euros/metre cúbic ......................................................... 0,0386
- Quota fixa per local amb consum d’aigua per comptador d’ús no 
domèstic, per trimestre ......................................................... 6,6072
- Variable segons facturació d’aigua per comptador d’ús no domèstic, 
euros/metre cúbic ...................................................... 0,0368
 
b) Pels serveis de construcció d’escomeses de clavegueram: 
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 200 mm fins a 
una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària 
......................................................................................... 1.817,15
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres................. 253,91
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 300 mm fins a 
una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària 
......................................................................................... 2.208,28
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres................. 366,76
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 400 mm fins a 
una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària 
......................................................................................... 2.639,16
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres................. 516,81
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 200 mm fins a 
una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de llargària 
......................................................................................... 2.006,94
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres................. 316,75
- 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 
......................................................................................... 2.518,62
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres................. 486,02
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 400 mm fins a 
una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de llargària 
......................................................................................... 3.218,80
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres................. 719,43
 
c) Pels serveis de vigilància especial de claveguerams particulars: 
   Es liquidarà el cost real del servei, obtingut a partir de la justificació de 
les despeses realitzades en cada cas concret. 
 
d) Inspecció d’escomesa de clavegueram existent per a la comprovació 
del seu estat i de la seva idoneïtat d’acord amb el que estableix 
l’Ordenança per a les connexions al clavegueram. Per cada inspecció  366,40
 
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 ...................................................................................... 84,15
 
Les quantitats exposades no inclouen l’IVA. 

 



 

 
Ordenança Fiscal núm. 24     Taxa per la prestació de serveis d’inspecció  
          i prevenció sanitària 
 
 
Article 2n.   Fet imposable.  
 
Es dóna nova redacció: 
 
1.- Constitueix el fet imposable les activitats, tan tècniques com administratives, 
d’intervenció municipal en: 
A) La realització de controls sanitaris periòdics sobre les activitats que es 
desenvolupen en locals i establiments inclosos en: 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
- Sector minorista d’alimentació: venda i elaboració de tot tipus d’aliments (menjars 

preparats, pa, pastisseria, ...) 
- Restauració comercial: bar, bar restaurant i restaurant 
- Menjadors col·lectius socials: escoles, llars d’infants i llars d’avis 
- Transport alimentari i altres activitats anàlogues 
SANITAT AMBIENTAL 
- Piscines d’ús públic 
- Establiments de pírcings, tatuatges i micropigmentació 
- Xarxes d’aigua alt i baix risc de transmetre la legionel·la 
ALTRES 
- Nuclis zoològics (venda d’animals) 
- Consultoris mèdics (mèdics, diplomats d’infermeria i altres) 
- Consultes veterinàries 
- Farmàcies 
- Centres de massatges i altres 
- Centres de bronzejat 
B) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització sanitària dels 
establiments on s’efectuïn pràctiques de micropigmentació, tatuatges i pírcings, tal 
com es defineix a la normativa vigent, on es regulen les pràctiques de tatuatge, 
micropigmentació i pírcings, així com els requisits higiènics i sanitaris que han de 
complir els establiments que efectuïn aquestes pràctiques. 
C) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització sanitària de les 
piscines d’ús públic, tal com es defineix a la normativa vigent. 
 
2. L’activitat municipal es concreta, entre d’altres, amb la prestació dels serveis 
següents: 
a) Control sanitari oficial. Aquest inclou, d’acord amb la normativa actual i la 
comunitària que regula el control oficial, a més de l’acte d’inspecció de les 
instal·lacions o dels processos de fabricació o manipulació, o les avaluacions 
preventives de les condicions sanitàries dels establiments, serveis o instal·lacions 
alimentàries, la presa de mostres, la revisió documental, i qualsevol altra actuació de 
comprovació d’aspectes relacionats amb la protecció de la salut de la població. 
b) Estudis, informes i elaboració de propostes de resolució. 
c) Comprovació de dades. 



 

d) Tramitació administrativa. 
e) Control sanitari relatiu a les instal·lacions i condicions higièniques dels serveis 
higiènics en actes públics. 
 
 
Article 4t.   Quota tributària 
 
Es fixen les noves tarifes: 
 

 EUROS
Controls periòdics, per cada inspecció: 89,00
Autorització Sanitària dels apartats B) i C) de l’article 2.1: 128,40

 
 
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 proves de contrast 
 
Article 5è.   Quota tributària 
 
Es fixa la nova quota: 
 

Concepte Euros 
Per cada acte de comprovació del grau d’alcohol, estupefaents, 
psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues mitjançant 
l’obtenció de mostres de sang, orina o altres .................................... 207,00

 
 
Article 7è.  Gestió de la Taxa. 
 
Es dóna nova redacció al darrer paràgraf: 
 
L’interessat, abans de l’inici de les actuacions tendents a la realització de les proves 
de contrast, haurà de satisfer a l’ajuntament l’import de l’anàlisi i despeses que genera 
la proba de contrast, mitjançant el pagament de la quota tributària prevista en l’article 
5 d’aquesta ordenança, d’acord amb allò que preveu l’article 23 del Reglament 
General de Circulació. 
Si el resultat de la prova fos negatiu, l’Ajuntament retornarà a l’interessat la taxa 
abonada. 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 26     Taxa per la utilització privativa o  
         aprofitament especial del domini públic 

 



 

 
Article 2n.   Fet imposable. 
 
S’afegeix un nou apartat 4) al Número 1: 
 
4) La utilització privativa dels horts municipals i les actuacions necessàries per a la 
conservació i el manteniment d’aquests. 
 
 

Ordenança fiscal núm. 26 – Annex 1 

Entrada de vehicles a traves de 
voreres, passatges o de qualsevol 
altre espai de domini públic 
municipal, així com la reserva de la 
via pública per a l’aparcament 
exclusiu i/o per a càrrega i 
descàrrega de mercaderies de 
qualsevol classe 

 
Es fixen les noves tarifes dels Números 1 i 3: 
 
 Euros
1.  Per a cada gual permanent, per facilitar l’entrada de vehicles en un 
immoble o finca: 
a) Fins a 3 metres d’amplada 
De 1 a 6 places d’aparcament ................................................ 103,55
De 7 a 25 places d’aparcament .............................................. 207,05
De 26 a 50 places d’aparcament ............................................ 362,35
De més de 50 places d’aparcament ....................................... 517,65
b) De més de 3 metres d’amplada 
De 1 a 6 places d’aparcament ................................................ 124,25
De 7 a 25 places d’aparcament .............................................. 248,50
De 26 a 50 places d’aparcament ............................................ 435,50
De més de 50 places d’aparcament ....................................... 621,20
 
3. Per la reserva de via pública per a càrrega o descàrrega o per a 
serveis d’establiments comercials, amb limitació horària, per metre lineal 
o fracció. 41,40
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 26 – Annex 2 Activitats a la via pública i a les 
platges 

 

A) Parades, barraques, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic 

 



 

Es fixen els nous Mòduls: 
 

 Euros.
Mòdul bàsic:  21,20
Mòdul per a tómboles:  3.537,00

 
 
Es modifica el Número 1) de l’apartat ‘Bonificacions’: 
 
Bonificacions: 
1) Gaudiran d’una bonificació de fins al 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. 
 
 
Es dóna nova redacció al Número 5 (Fira Sant Jordi) i els actuals Números 5, 6 i 
7 passen a ser els Números 6, 7 i 8 respectivament: 
 

5. Fira Sant Jordi  
Llibreries i Floristeries de Vilanova i la Geltrú, per metre lineal 1,20 
Entitats inscrites al Registre d’entitats de Vilanova i la Geltrú, per 
metre lineal 

 
0,50 

Entitats no inscrites al Registre d’entitats de Vilanova, per metre 
lineal 

 
2,50 

Altres floristeries o llibreries i altres no recollits en els casos 
anteriors, per metre lineal 

 
5,00 

  
Els que vulguin instal·lar-se hauran de dipositar una fiança de 20,00 €, 
recuperable si es fa efectiva la instal·lació el dia de la fira. 

 
 
Es fixa el preu dels dipòsits dels actuals Números 1, 2 i 7: 
 

 Euros
1. Fires, festes  majors i altres festivitats 
- Casetes i parades:  84,25
- Atraccions en general:  207,00
 
2. Circs 812,00
 
7. Rodatges 812,00

 
 



 

S’afegeixen dos nous apartat 9 i 10: 
 

9.- Pancartes i banderoles publicitàries Euros 
Les pancartes i banderoles publicitàries que siguin promocionals 
d’una activitat econòmica, satisfaran per dia: 

 

Pancartes 5,00 
Banderoles, per cada 50 unitats 15,00 

 
10.- Fiances Euros 
Les activitats descrites en aquest apartat A) que vulguin instal·lar-
se a la via pública hauran de dipositat una fiança, retornable al 
finalitzar l’activitat: 

 

- Activitats en petit format, per un aforament de més de 50 
persones, que no requereixin Pla d’Autoprotecció 

200,00 

- Activitats que requereixin Pla d’Autoprotecció 400,00 
 
 
 

B)  Industries situades en terrenys d’ús públic 

 
Es fixa el nou Mòdul: 
 

 Euros.
Mòdul bàsic:  21,20

 
 
S’afegeix nou apartat 5: 
 

5.- Ocupació de terrenys per a l’explotació dels serveis de 
restauració de caràcter  temporal, per m2 o fracció, per dia 

Euros 

Per m2 o fracció/dia 2,00 
  
Les tarifes d’aquest apartat s’aplicaran sense perjudici de les taxes que s’hagi de 
satisfer a altres administracions. 

 
 
 

C)  Taules i cadires situats en terrenys d’ús públic  

 
Es fixen les tarifes i s’afegeixen les noves tarifes de taules i cadires en calçada: 
 

 Euros 
Carrers de 1ª categoria:  
a) Temporada d’estiu: segona quinzena de juny, juliol, agost i 
primera quinzena de setembre, per mes i m2 ............................... 7,41 
b) Temporada mitja: maig, primera quinzena de juny, segona  



 

quinzena de setembre i octubre, per mes i m2 .............................. 3,62 
c) Altres mesos, per mes i m2 ………………….............................. 1,25 
d) Taules i cadires en calçada: increment de quotes dels apartats 
anteriors, segons el mesos, del 25%. 

 

e) Taules i cadires en calçada en zones d’estacionament regulat: 
increment de quotes dels apartats anteriors, segons el mesos, 
del 35%. 

 

  
Carrers de 2ª, 3ª i 4ª categoria:  
a) Temporada d’estiu: segona quinzena de juny, juliol, agost i 
primera quinzena de setembre, per mes i m2 ............................... 

 
6,16 

b) Temporada mitja: maig, primera quinzena de juny, segona 
quinzena de setembre i octubre, per mes i m2 .............................. 2,59 
c) Altres mesos, per mes i m2 ……………………………................ 0,97 
d) Taules i cadires en calçada: increment de quotes dels apartats 
anteriors, segons el mesos, del 20%.  
e) Taules i cadires en calçada en zones d’estacionament regulat: 
increment de quotes dels apartats anteriors, segons el mesos, 
del 30%.  

 
 
Es modifica el percentatge d’increment del número 1 per apilar a la via pública 
segons la categoria del carrer: 
 
En aquells supòsits que els establiments un cop acabat l’horari de funcionament diari 
de l’activitat, no recullin les taules i cadires i les guardin a l'interior del local, deixant 
l’ocupació de la via pública lliure i expedita per la circulació viària, s’incrementaran les 
taxes en un 10% en carrers de 1ª categoria, i un 3,5% en la resta de carrers. 
 
 
Es suprimeix el Número 7 (marcatge) i l’actual Número 8 passa a ser el Número 
7: 
 
 

D)  Altres ocupacions en terrenys d’ús públic 

 
Es fixa el nou Mòdul: 
 

 Euros.
Mòdul bàsic:  21,20

 
 
Es modifiquen els Números 4 i 5 (amb correlativa renumeració dels actuals 4 i 5 
que passen a ser 6 i 7 respectivament) i es dóna nova redacció a la Nota: 
 

4.- Ocupació amb màquines o cotxes infantils automàtics de 
prepagament, només sense música 

 
6,00 



 

5.- Ocupació amb elements publicitaris (cartelleres, pissarres de 
menús, banderoles, etc.) 

 
5,00 

  
NOTA:  
Les ocupacions a que es refereix aquest apartat estan subjectes a 
autorització o llicència prèvia, que s’haurà de sol·licitar amb deu dies 
d’antelació a la data prevista d’inici de la ocupació, i restarà condicionada al 
pagament de la taxa corresponent que s’haurà de realitzar, en tot cas, abans 
del començament de la ocupació.  
En tot cas, aquestes ocupacions han de respectar la normativa 
d’accessibilitat vigent. 

 
 

Ordenança fiscal núm. 26 – Annex 3 Taxa per l’ocupació del subsòl de 
terrenys de domini públic 

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

       Euros 
1.  Per a la conducció de fluids de subministrament a la ciutat dintre 
del seu terme municipal: 

 

- Conducció elèctrica pel subsòl, per metre lineal o fracció i any  0,10 
- Les galeries o passadissos subterranis per a usos industrials 
establerts en el subsòl de la via pública, cada any per metre cúbic o 
fracció incloent els gruixos de  les mires, la solera i els sostres .......... 11,05 
- Les canonades per a la conducció d’aigua o gas de les companyies 
de servei públic que subministrin a aquesta ciutat, per metre lineal o 
fracció i any ........................................................................................... 0,10 
- La resta de canonades de conducció d’aigua que ocupin el domini 
públic dintre o fora del nucli de la població pagaran cada any: 99,50 
a) Menys de 50 metres lineals .............................................................. 2,80 
b) L’excés de 50 metres, per metre lineal ............................................. 0,10 
  
2. Per a conduccions de fluids la finalitat total dels quals no sigui el 
subministrament a la ciutat:  

 

- Per cada metre lineal ocupat del subsòl de domini públic,  quan 
l’ocupació no produeixi la total restricció de l’ús públic, es pagarà 
l’any ...................................................................................................... 

 
 

191,85 
 
 
 



 

Ordenança fiscal núm. 26 – Annex 4 

Taxes per a l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, 
cavallets, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 

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

1.  TANQUES 
      

Euros / M2 o 
fracció 

a) Tanques de precaució de qualsevol classe, per cada mes o 
fracció d’ocupació del domini públic ... 6,90 
b) Tanques volades, per cada mes o fracció d’ocupació del 
domini públic ................................... 6,00 
  
2.  BASTIDES  
Per cada mes o fracció d’ocupació del domini públic 5,00 
  
3. PUNTALS, CAVALLETS I PALS DE CONDUCCIÓ 
ELÈCTRICA I TELEFÒNICS  
Per cada mes o fracció d’ocupació del domini públic 3,10 
  
4. MATERIALS, RUNES I ALTRES INSTAL·LACIONS 
ANEXES A LA CONSTRUCCIÓ  
a) Materials de construcció per m2 i dia o fracció  15,00 
b) Runes en sac o en contenidor metàl·lic, per m2 i dia:  
Obres Majors  8,50 
Obres Menors i Rehabilitació de façanes  4,25 
Les empreses gestores de runes amb conveni amb 
l’Ajuntament gaudiran d’una reducció de fins al 50% d’aquesta 
taxa. 

 

c) Ocupació del domini públic municipal amb altres 
instal·lacions annexes a la construcció, per m2 i dia . 

 
15,00 

 
 
Es dóna nova redacció als números 5 i 6: 
 
5.  OCUPACIÓ AMB VEHICLES 
 
Per ocupació de la via pública amb vehicles, incloses les plataformes elevadores, que 
suposin la interrupció total de la circulació: 

       Euros 
- Les 2 primeres hores o fracció.............................................. 37,30 
- De 2 a 4 hores ...................................................................... 93,20 
- De 4 hores a l dia sencer...................................................... 167,50 

 



 

Altres ocupacions de la via pública amb vehicles, incloses les plataformes elevadores, 
no incloses a l’apartat anterior: 

       Euros 
- Les 2 primeres hores o fracció............................................ 18,65 
- De 2 a 4 hores ...................................................................... 46,60 
- De 4 hores a l dia sencer...................................................... 83,90 

 
Si la ocupació requereix l’avís als veïns s’afegirà una quota de 10,00 € per cada 50 
exemplars o fracció. 
 
6.  SENYALITZACIONS 
 

       Euros / Servei 
a) Per la senyalització de la reserva d’estacionament per a 
mudances o activitats assimilables ..................................... 30,45 
b) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb 
vehicle que suposi la interrupció total de la via pública  93,20 
c) Per la senyalització de les ocupacions de la via pública amb 
vehicle que suposi la interrupció parcial de la via pública  62,10 

 
Si l’ocupació regulada en aquest apartat suposa l’anul·lació de parades del bus urbà 
i/o del trenet turístic, les tarifes establertes s’incrementaran un 25% per cada parada 
eliminada.  
 
 
Es fixen els preus de les Notes Comuns 2.1), 2.2) i 2.3): 

       Euros 
2.1) 0,66 
2.2) 6,60 
2.3)  
Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5
Mig dia (matí o tarda) 4,30 € 2,80 € 1,60 € 4,55 € 2,40 €
Dia sencer 8,60 € 5,60 € 3,15 € 9,05 € 4,65 €

 
S’afegeix una nou Annex 5 a l’Ordenança fiscal núm. 26: 
 

Ordenança fiscal núm. 26 – Annex 5 Taxes per a utilització privativa dels 
horts municipals 

 
Taxa per utilització privativa dels horts municipals:  Euros / Any 
- Particulars 55,00 
- Particulars majors de 60 anys pensionistes i/o jubilats 42,00 
- Particulars amb renda reduïda (*)  35,00 
- Entitats i Associacions 70,00 
  
(*) S’aplicarà als subjectes passius que compleixen les condicions de l’article 3.4 de 
l’Ordenança Fiscal General. 



 

ANNEX  II (Acord Segon) 
 

 

Ordenança Fiscal núm. 29     Ordenança reguladora dels Preus Públics 
 
Article 2n. 
 
Es dóna nova redacció al Número 2: 
 
2.  En concret, s’estableixen els preus públics següents: 

• La prestació de serveis d’ensenyaments especials a les escoles municipals. 
• La prestació de serveis per a l’esport. 
• La utilització de les instal·lacions esportives municipals per a la pràctica de 

l’esport i com espais polivalents 
• Cessió de materials per a entitats privades i realització de treballs per encàrrec 

d’entitats privades, així com la reposició per pèrdua o retorn del material 
malmès. 

• Cessió i/o instal·lació de tanques en domini públic en supòsits de perill a la via 
pública per despreniments de façanes d’immobles particulars. 

• Lloguer, cessió i reproducció de materials propietat de l’organisme autònom de 
patrimoni Víctor Balaguer. 

• Drets de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres pertanyents 
al fons del museu romàntic Can Papiol 

• La realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de concerts 
i similars en espais dels museus V. Balaguer i Papiol, així com la seva utilització 
per a exposicions i actes diversos. 

• Muntatge de tanques per prevenir perill de despreniment de les façanes. 
• Lloguer de la Unitat Mòbil de Canal Blau Informació. 
• Lloguer de carpes i grades. 
• Desmuntatge de pancartes. 
• Venda de CD-ROM que conté els teixells de la classificació de matèries utilitzat 

a les sales infantils de les biblioteques municipals. 
• Utilització dels espais de l’edifici Neàpolis. 
• Lloguer i cessió de l’equip de so i/o llum de la regidoria de Joventut. 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 29 – Annex 1.4 Escoles d’ensenyaments esportius 

 
Es fixen les noves tarifes: 
 
A) ESPORTIU LA PISCINA 
 



 

Cursets 1 2 
Natació escolar (import mensual): Euros Euros
1 dia setmana (P3, P4, P5) 14,87 10,31
1 dia setmana (1er primària) 10,66 5,33
1 dia setmana (2on primària en endavant) 11,73 11,73
Natació extraescolar (import mensual): 1 
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 1 dia/setmana ....... 14,87
Cursets extraescolars de 3 a 5 anys. 2 dies/setmana ..... 29,69 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.1 dia /setmana ..... 11,73 
Cursets extraescolars de 6 a 15 anys.2 dies /setmana ... 23,45 
Cursets adults 1 dia / setmana ........................................ 18,86 
Cursets adults 2 dies / setmana ....................................... 37,73 
Cursets d’estiu (juliol a setembre): 3 
Curset petits .................................................................... 17,69 
Curset infantils ................................................................ 13,96 
Curset adults ................................................................... 22,46 
1 – Tarifa mensual per alumne sense IVA 
2 – Tarifa mensual Bonificada per alumne sense IVA només per empadronats a 
Vilanova i la Geltrú 
3 – Tarifa setmanal per alumne sense IVA 
 
B) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF 
 
Cursets natació (€/mes) Abonat Fill abonat No abonat 
Nadons -- 22,96 51,84
Petits 1 dia/setmana -- 21,44 25,61
Petits 2 dies/setmana -- 39,84 49,05
Infantils 1 dia/setmana 6,17 20,96 24,29
Infantils 2 dies/setmana 11,77 38,33 47,44
    

Cursets natació Adults (€/mes) Abonat 
Abonat +60 

anys No abonat 
Adults 1 dia/setmana 25,05 20,96 30,65
Adults 2 dies/setmana 40,32 32,44 48,57
Adults 3 dies/setmana 49,05 38,33 59,20
 
Exercici aquàtic pre i post-part (€/trimestre) 120,48 -- 153,20

 
Cursets Pàdel Abonat Pàdel Abonat Parc No abonat 
 (A) (B) (A) (B) (A) (B) 
A – Grups d’entrenament Pàdel Infantil (fins 16 anys)       
Iniciació (mini-pàdel i mini-tennis ). (4 a 8 anys) de 4 
a 8 alumnes:  
-  1 dia per setmana 19,74 34,55 21,72 38,01 24,68 43,18
-  2 dies per setmana 34,55 44,41 38,01 48,86 43,18 55,52
Perfeccionament i competició. (9 a 16 anys) de 3 a 4 
alumnes:  
-  1 dia per setmana 39,48 69,09 43,43 75,99 49,34 86,35
-  2 dies per setmana 69,09 88,82 75,99 97,70 86,35 111,03



 

B – Grups entrenament Pàdel Adults (a partir 17 
anys) a partir de 3 alumnes:  
-  1 dia per setmana 34,55 54,28 38,01 59,71 43,18 67,85
-  2 dies per setmana 69,09 108,55 75,99 119,41 86,35 135,70
C – Entrenador personal. Abonament Fixa 15% 
descompte:  
-  Una persona (€ / mes) 98,15 130,23 107,95 143,25 122,68 162,78
-  Dues persones, cada persona paga el 50% (€ / 
mes) 117,78 156,26 129,55 171,90 147,21 195,33
D – Entrenador personal. Sessions individuals:  
-  Una persona (€ / sessió) 25,66 34,06 28,23 37,46 32,08 42,56
- Dues persones, cada persona paga el 50% (€ / 
sessió) 30,79 40,86 33,88 44,95 38,49 51,07
E – Entrenador personal. Bo 5 sessions (matins de 
dilluns a divendres):  
-  Una persona (€ / sessió) --- 161,71 -- 177,89 -- 202,15
- Dues persones, cada persona paga el 50% (€ / 
sessió) --- 194,06 -- 213,47 -- 242,57
F – Partit amb professor  
- Partit 1 hora --- 22,66 -- 24,81 -- 28,20
- Partit 1,30 hores --- 33,83 -- 37,23 -- 42,30
El jugador també ha de pagar la part proporcional de lloguer de la pista 
(A) Tarifa Coach Junior 
(B) Tarifa Coach Senior 
 
Activitats Infantils de Sala Abonat Fill abonat No abonat 
Expressió Corporal 11,77 38,42 47,44
PdG Dance I 11,77 38,42 47,44
PdG Dance II 11,77 38,42 47,44
Fitness Jove 11,77 38,42 47,44
    
Tarifes sense IVA  
  
Per determinar les tarifes d’aquest Annex es considera: 
- Nadons: fins els 2 anys. 
- Petits: de 3 a 5 anys 
- Infantil: de 6 a 16 anys. 
- Joves: de 17 a 24 anys. 
- Adults: els de 25 o més anys. 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 29 – Annex 2 

Utilització de les instal·lacions esportives 
municipals per a la pràctica de l’esport i com 
espais polivalents 

 
Es fixen les noves tarifes i s’afegeix un nou apartat de Bonificacions al darrera 
del número 3): 
 

1) PAVELLONS I PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS: (1) Euros (2) Euros



 

Pavelló Pl. Casernes:  
• Pista interior o exterior, ús esportiu, 1 hora .................... 20,30 35,25
• Pista interior o exterior, ús no esportiu, 1 hora ............... 97,15 167,75
• Gimnàs petit .................................................................... 17,75 30,45
• Gimnàs gran ................................................................... 20,30 35,25
• Sales polivalents ............................................................. 17,75 30,45
Pavelló Poliesportiu del Garraf:    
• Ús esportiu, 1 pista/hora .................................................. 32,65 55,85
• Ús esportiu, 3 pistes/hora ................................................ 97,85 167,25
• Ús no esportiu, 1 hora ..................................................... 471,00 808,00
• Sales polivalents ............................................................. 17,75 30,45
Pistes atletisme:    
• Ús esportiu, 1 hora .......................................................... 18,10 31,05
• Ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ........................... 19,90 31,05
• Ús no esportiu, 1 hora ..................................................... 94,20 161,40
• Ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ...................... 97,85 167,50
• Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora ........................ 18,10 31,05
• Pistes poliesportives, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) 23,50 36,70
• Pistes poliesportives, ús no esportiu, 1 hora .................... 94,20 161,40
• Pistes poliesportives, ús no esportiu, 2 hores ...................... 115,70 198,00
• Camp central, ús esportiu, 1 hora .................................... 18,10 31,05
• Camp central, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ..... 19,90 34,50
• Camp central, ús no esportiu, 1 hora ............................... 94,20 161,40
• Camp central, ús no esportiu, 1 hora (amb llum artificial) . 97,85 167,50
• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora ..................................... 117,95 197,00
• Tot el recinte, ús esportiu, 1 hora (amb llum artificial) ...... 130,75 218,25
• Tot el recinte, ús no esportiu, 1 hora ................................ 471,00 808,00
• Tot el recinte, ús no esportiu 1 hora (amb llum artificial) .. 493,00 833,00
• Gimnàs grup/hora ............................................................ 20,60 35,30
• Espai de Tir amb Arc, 1 hora ........................................... 18,10 31,05
• Espai de Tir amb Arc, 1 hora (amb llum artificial) ............  19,90 34,50
Pista poliesportiva de la Collada:     
• Per hora d’utilització tota la pista ................................. 20,30 34,80
• Per hora d’utilització meitat de la pista ........................ 18,90 32,15
• Ús no esportiu, 1 hora ................................................. 94,20 161,55
 
2) PISTES D’ATLETISME: USOS INDIVIDUALS EN L’HORARI 
ESTABLERT 

(1) Euros (2) Euros

Expedició targeta identificativa....................................... 1,00 1,00
Adults:    
• Tiquet diari .................................................................... 2,20 3,85
• Abonament mensual .................................................... 13,80 23,85
• Abonament trimestral ................................................ 30,45 50,75
• Abonament anual ........................................................ 99,30 69,35
• Abonament 10 entrades ............................................ 17,40 29,95
Joves:  



 

• Tiquet diari .................................................................... 1,85 3,10
• Abonament mensual .................................................... 10,50 18,65
• Abonament trimestral ................................................ 24,40 41,40
• Abonament anual ........................................................ 79,75 137,00
• Abonament 10 entrades ............................................ 12,20 21,45
  
3) COMPLEX DE FUTBOL: (1) Euros (2) Euros
Estadi (1 hora) .............................................................…… 47,10 81,40
Estadi (1 hora) llum artificial ............................................... 71,40 122,80
Estadi (1 hora) ús no esportiu ............................................ 229,00 395,85
Estadi (1 hora) ús no esportiu llum artificial ....................... 255,00 440,50
  
Camp 1 (1 hora) ................................................................. 39,80 73,10
Camp 1 (1 hora) llum artificial ............................................. 54,35 97,45
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu .......................................... 193,25 355,25
Camp 1 (1 hora) ús no esportiu llum artificial ..................... 208,20 375,55
  
Camp 2 (1 hora) ................................................................. 33,40 60,90
Camp 2 (1 hora) llum artificial ............................................. 47,80 87,30
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu .......................................... 161,00 292,35
Camp 2 (1 hora) ús no esportiu llum artificial ..................... 176,20 313,65
La taxa dels camps de futbol 7 serà un 10% més econòmica respecte 
de la quota del camp sencer.  

 

  
Sala Polivalent (1 hora) 19,60 34,80
  
(1) Tarifa reduïda: Gaudiran d’aquesta tarifa els usuaris empadronats a Vilanova i la Geltrú. 
(2) Tarifa normal: Resta d’usuaris. 
 

BONIFICACIONS: Percentatge
Gaudirà de bonificació en els percentatges indicats la utilització per 
entrenaments i competicions de les instal·lacions especificades en els 
anteriors números 1), 2) i 3) pels usuaris següents: 
- Els centres escolars públics 100 %
- Els centres escolars concertats 75 %
- Les entitats esportives sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats 100 %
- Les entitats no esportives sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats 75 %
- Els col·lectius privats de la ciutat que participin en les activitats organitzades 
o coordinades per la Regidoria d’Esports 50 %
 

4) MUR ARTIFICIAL D’ESCALADA: Euros
Entrada diària 4,00
Abonament 10 entrades 35,00
Abonament anual socis Talaia i posseïdors targeta federat FEEC nivell 
C o D  40,00
Abonament anual socis altres clubs i posseïdors targeta federat FEEC 120,00



 

nivell C o D  
 

5) ABONAMENTS ESPORTIU LA PISCINA i COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL 
GARRAF: 
Abonaments Mensuals per utilització una sola instal·lació: 

 Matrícula Tot el dia Matins Cap 
setmana 

Migdia 
(**) 

Adults 68,73 39,04 30,05 26,15 31,08
Infantils 42,70 19,77 --- --- --- 
Majors de 60 anys 42,70 28,93 21,78 20,72 --- 
Pensionistes 42,70 37,60 28,93 26,55 --- 
PAFES --- 19,75 --- --- --- 
CE VNG Esportista --- 12,08 --- --- --- 
Tercer familiar 42,70 9,84 --- --- --- 
Quart familiar --- 4,96 --- --- --- 
Tarifa Plana cap de família (*) 86,71 --- --- --- 
Quota empresa 1 (5 a 19 abonats) --- 21,86 --- --- --- 
Quota empresa 2 (20 a 39 abonats) --- 18,89 --- --- --- 
Quota empresa 3 (40 o més abonats) --- 15,06 --- --- --- 
Quota Policia Local TD --- 14,33 --- --- --- 
Baixa temporal --- 13,46 --- --- --- 
    
Abonaments Mensuals per utilització ambdues instal·lacions: 

 Matrícula Tot el dia Matins Cap 
setmana  

Adults 68,73 47,95 37,60 34,47  
Majors de 60 anys 42,70 37,60 28,34 27,37  
Pensionistes 42,70 47,95 37,60 34,47  
Tercer familiar 42,70 12,88 --- ---  
Tarifa Plana cap de família --- 121,46 --- ---  
Quota empresa 1 (5 a 19 abonats) --- 28,36 --- ---  
Quota empresa 2 (20 a 39 abonats) --- 24,21 --- ---  
Quota empresa 3 (40 o més abonats) --- 19,27 --- ---  
Quota Policia Local --- 18,14 --- ---  
Tarifes sense IVA 
(*) La matrícula ha satisfer és la individual per cadascú dels integrants de la família. 
(**) Tarifa aplicable només al Complex esportiu La Piscina. 
 

6) ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS: (1) (2) 
Adults Entrada Instal·lació 8,40 8,40
Infantils Entrada Instal·lació 5,41 5,41
Menors 5 anys Gratuït Gratuït
Piscina exterior (de 1 de juliol a 15 de setembre), per mes --- 31,66
Entrada puntual abonat a l’altre centre, Adult  3,32 3,32
Entrada puntual abonat a l’altre centre, Infantil 2,91 2,91
Tramitació canvi instal·lació 28,47 28,47
Lloguer d’armariets, per mes 8,21 8,21
Lloguer d’armariets, dipòsit 9,40 9,40
Lloguer de tovallola 0,81 0,81



 

Bonus lloguer de tovallola, per mes 10,07 10,07
3D 8,68 8,68
Entrenador personal, preu abonat per sessió de 60’ 29,46 29,46
Entrenador Personal, preu no abonat, per sessió 60’ 36,83 36,83
Reposició carnet 3,44 3,44
Despeses rebut retornat 1,58 1,58
Lloguer piscina, 1 carrer per hora o piscina petita ELP 39,38 39,38
Pilates, preu abonat per sessió de 60’ 35,37 --- 
Pilates, preu no abonat per sessió de 60’ 43,19 --- 
Petit parc, per hora --- 1,02
Bonus petit parc, per mes --- 8,40
Activitat Club spinning --- 4,70
Activitat Club caminades --- 2,83
Club spinning, per mes --- 4,70
Club caminades, per mes --- 2,83
(1) ESPORTIU LA PISCINA (ELP) 
(2) COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL GARRAF  
Tarifes sense IVA 
Les quotes corresponents a Matrícula Adults, Abonaments Mensuals (modalitats Tot el 
dia i Matins) i Entrades puntuals Adults de l’Esportiu La Piscina i el Complex esportiu 
municipal Parc del Garraf, gaudiran d’una bonificació del 50% pels usuaris que 
compleixen les condicions següents: 
- Estar en situació d’atur amb una antiguitat mínima d’un any al moment de formalitzar 
el servei. 
- Complir les condicions de capacitat econòmica fixades a l’article 3.4 de l’Ordenança 
Fiscal General. 
 
7) PISTES DE PÀDEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC DEL 
GARRAF 

 
Euros 

Abonament mensual individual:  
Adults 46,60 
Infantils 24,83 
Tarifa Plana familiar 104,08 
Pàdel Global 55,38 
Lloguer pista per abonat pàdel, per persona/hora 0,49 
Lloguer pista per no abonat pàdel, per persona/hora 2,20 
Llum, per pista/hora 2,44 
Lloguer pala de pàdel 0,95 
Tarifes sense IVA  
 

8) BATECO: 409,00 €
1. Serà a càrrec de qui sol·licita el bateco la tasca d’anar-lo a buscar i a retornar-lo. 
2. Haurà de retornar-lo net i enrotllat. 
 
 
 



 

Ordenança fiscal núm. 29 – Annex 3 Muntatge de materials per a entitats privades 

 
Es fixen les noves tarifes: 
 
 LLOGUER 

unitat/dia TRANSPORT 
INSTAL·LACIÓ 

Muntat./Desmunt. 
Per unitat 

FIANÇA 
Per unitat 

 Euros Euros Euros Euros Euros 
ENTARIMAT Per m2  1,46 5,24 2,86 2,86 5,81 
CASETES 11,81 62,13 79,73 67,83 47,64 
TANQUES 1,04 1,97 --- --- 15,13 
TAULES 1,25 5,71 --- --- 5,81 
BIDONS 0,89 7,78 ---  2,39 
CADIRES 0,34 1,25 --- 0,54 1,19 
TARIMES 1,99 18,65 --- --- 19,69 
URNES --- 3,84 --- --- 29,00 
PORTERIES 7,57 27,97 --- --- 75,38 
MASTILS 0,89 15,13 55,92 18,65 10,52 
FOCUS 1,97 5,71 13,99 9,33 19,69 
QUADRES 
ESCOMESES:      

FINS 20KW. 9,38 18,65 66,11 27,97 141,07 
FINS 125KW. 13,06 18,65 113,07 46,60 327,17 
MES 125KW. 16,83 27,97 150,75 67,83 465,90 
QUADRES 
DISTRIBUCIO 9,38 18,65 67,83 27,97 140,82 

CAIXES FIRA 4,88 9,38 27,97 13,99 29,00 
TAULERS FUSTA 1,04 5,71 13,99 9,33 10,52 
BOMBES 13,06 27,97 37,29 18,65 141,07 
GENERADORS:      
FINS 2'2KW. 56,96 18,65 --- --- 279,55 
MES 2'2KW. 94,75 113,90 67,83 18,65 559,08 
GARLANDES 0,99 0,99 4,31 4,31 7,00 
CAMIÓ MÉS 
CONDUCTOR --- 62,13 --- --- --- 

FURGONETA MÉS 
CONDUCTOR --- 45,30 --- --- --- 

EQUIP DE TREBALL 
MÉS CAMIÓ MÉS 
MANIPUL. 

--- 107,69 --- --- --- 

EQUIP DE TREBALL 
MÉS FURGONETA 
MÉS MANIPUL. 

--- 91,53 --- --- --- 

CARPES 6,68 5,24 45,30 29,00 72,49 
CINTA --- --- 63,52 --- --- 
SENYALITZACIÓ 
TANCAMENT AMB 
MALLA 

--- --- 18,65 --- --- 

CONEXIONS --- --- 157,38 41,43 --- 



 

SANEJAMENT 
PROVISIONAL  
(AIGUA/CLAV) 
CONEXIONS ELE. 1,46 8,30 29,00 15,13 17,40 
FALDÓ ENTAR. 
TELONS 16,32 25,90 41,43 17,40 369,62 

MUTATGE I/O 
CESSIÓ BAST. 8,19 5,81 25,90 25,58 100,44 

APAGADA ENLLUM. 
CAST. FOC O CIN. --- --- 62,13 --- --- 

REG. ESPECIAL 
ESPAI FESTES --- --- 100,44 --- --- 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 29 – Annex 4 

LLOGUER, CESSIÓ I REPRODUCCIÓ DE 
MATERIALS PROPIETAT DE L’ORGANISME 
AUTÒNOM DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER  

 
Es substitueixen els Números 1 a 10 pel text següent: 

 
1. Drets de reproducció i distribució 

A) Ús d’investigació: Euros 
 1. Fotografia Digital: CD (format TIFF a 300 dpi) .......................... Segons cost 
 2. Fotocòpies, per unitat (només material imprès a partir de 1930 i 

en bon esta estat de conservació): 
 

  DIN A-4 ................................................................................ 0,15 
    DIN A-3 ................................................................................ 0,25 
 3. Impresos bases de dades (per full) ............................................ 0,15 
 4. Despeses de tramesa: ................................................................ Segons cost 
 5. Digitalització, per unitat:  
  De 1 a 15 imatges ...................................................................... 0,65 
  De 16 a 30 imatges .................................................................... 0,30 
  A partir de 31 imatges ............................................................... 0,20 
 6. Impressió d’imatges digitals (per imatge) ................................... 0,20 
    
B) Ús diferent d’investigació:  
 1. Fotografies (per unitat):  
  - Ús editorial  20,00 
  - Ús publicitari  60,00 
  - Ús en comunicació pública (exposicions, TV...) 60,00 
 2. Material audiovisual (per unitat):  
  - Ús editorial i en comunicació pública  20,00 
  - Ús publicitari 60,00 
    

  Reduccions: 
Gaudiran d’una reducció del 50% de les tarifes: 
a) Les institucions públiques i les entitats privades sense ànim de lucre. 
b) Les sol·licituds de 10 o més unitats. 



 

 
El pagament dels drets de reproducció no eximeix els usuaris de demanar els corresponents 
permisos als titulars de drets de propietat intel·lectual. 
 

Es fixen les noves tarifes de l’actual Número 11 (Material patrimonial per a 
exposicions) que passa a tenir el Número 2, i s’afegeix un nou paràgraf al final 
del quadre: 
 

 Tipus Patrimoni 
 

Import Euros. Policromia 
Antic segons 

tècnics 
Mobiliari 128,40   
Objectes Diversos 86,30   
Orfebreria 215,20   

Arts decoratives 
Arts Objectes 

Paviment 128,90   

Cartells  86,30  
1890 a 1940 100% 
1941 a 1970 50% 
1970 a l’actualitat 10% 

1 

Dibuixo  215,20   
Gravats  171,55   2 
Fotografia  43,15   

Fusta 256,80 20% 
Pedra 256,80 20% 3 Escultura 
Bronze 256,80 20% 

348,15 abans de  1900 

4 Materials Bibliogràfics i documentals 43,15  86,30 abans de  1900 
5 Numismàtica  43,15  128,91  or 

Mural 348,15  
S/tela 348,15  6 Pintura 
S/taula 522,75  

348,15 abans de  1900 

 
*  Si el préstec de material patrimonial requereix l’acompanyament de personal, 
als imports especificats en el número anterior, s’ha d’afegir: 
- Dieta per persona/dia 
- Per Km de desplaçament  

65,00 €
0,25 €

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 29 – Annex 5 

REALITZACIÓ DE SESSIONS FOTOGRÀFIQUES, 
FILMACIONS, ENREGISTRAMENTS  
DE CONCERTS I SIMILARS, UTILITZACIÓ DE 
MONUMENTS PER A EXPOSICIONS I ACTES 
DIVERSOS DELS ESPAIS DE LA BIBLIOTECA 
MUSEU VÍCTOR BALAGUER,  
DEL MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL I DE LA 
TORRE BLAVA – ESPAI GUINOVART 

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

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: 

 Euros
A) Dret a fotografiar l’edifici i els jardins, per cada hora: 
Fins a 2 hores ........................................................................ 83,25
Més de 2 hores ...................................................................... 116,75
B) Dret a filmar, amb utilització de tots els espais del Museu per filmar 
amb equips complexos (mànegues, càmeres, llums, figurants,...), per 
cada hora: 316,70
 
2) Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i 
per al cinema i similars, enregistraments de concerts i similars en els espais de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, del Museu Romàntic Can Papiol i de la Torre 
Blava – Espai Guinovart.: 
  Euros

Per cada dia de lloguer 414,15Si l’ús és compatible amb la visita pública Serveis, per cada dia 83,25
Per cada dia de lloguer 820,15Si l’ús no és compatible amb la visita 

pública Serveis, per cada dia 83,25
 
3) Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de filmacions i d’altres: 

 Euros
Per  una  hora,  dins  l’horari  de visita pública del monument 25,90
Per  una  hora,  fora  l’horari  de visita pública del monument 43,15

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 29 – Annex 6 
LLOGUER DE LA UNITAT MÒBIL DE CANAL BLAU 
INFORMACIÓ 

 
Es fixen les noves tarifes: 
 

 Euros. 
A) Quota lloguer, per dia …………………………………. 714,55 
  
B) Quota lloguer, per hora diürna:  
Dies feiners ……………………………………………. 182,70 
Dies festius i caps de setmana ……………………… 207,00 
    Quota lloguer, per hora nocturna:  
Dies feiners ……………………………………………. 202,00 
Dies festius i caps de setmana ……………………… 233,50 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 29 – Annex 7 VENDA DE CD-ROM DE TEIXELLS 

 



 

Resta només amb la tarifa de VENDA DE CD-ROM DE TEIXELLS. 
 

 Euros / Unitat 
Venda de CD-ROM que conté els teixells de la classificació de 
matèries utilitzat a les sales infantils de les biblioteques 
municipals ................................................................................... 

 
 

36,00 
 
 
 

Ordenança fiscal núm. 29 – Annex 8 NEÀPOLIS 

 
Es modifica l’apartat ‘Equipaments’: 
 
Neàpolis ofereix els següents serveis i equipaments: 
- Utilització de l’Auditori. 
- Utilització del Plató. 
- Utilització espai Emprenedors. 
- Utilització de l’aparcament de l’edifici. 
- Utilització d’altres espais. 
- Allotjaments en el Centre de processat de dades. 
- Allotjaments en la Torre de telecomunicacions i la Sala tècnica exterior. 
 
 
Es suprimeix ‘Aula Multimèdia’ del Número 3). 
 
 
Es modifiquen les tarifes de l’Espai emprenedors: 
 
- Quota mensual: 103,50 euros durant els primers 9 mesos. 
- Quota mensual: 207,00 euros, a partir del  mes 10è fins a la finalització de 
l’estada. 
 A l’import de la quota s’afegirà l’IVA que legalment correspongui. 
 
 
S’afegeixen les tarifes de l’aparcament, dels espais tècnics i dels allotjaments 
en la torre de telecomunicacions i sala tècnica exterior: 
 

APARCAMENT € / Mes 
Cotxe, 24 hores 80,00 
Moto 25,00 
Remolc 40,00 
  
Bonus: € / Bono 
- 150 Hores 45,00 
- 180 Hores 50,00 
- 220 Hores 55,00 



 

- 260 Hores 62,00 
 
 

Allotjaments en el Centre de Processat de Dades € Alta € / Mes 

1 Armari rack 47 u  amb servidors dedicat 400,00 412,00 
½ Armari rack 23 u  amb servidors dedicat 220,00 226,60 
1 Armari rack 47 u  electrònica de xarxa dedicat 200,00 206,00 
½ Armari rack 23 u  electrònica de xarxa dedicat 110,00 113,30 
Rack compartit, per cada u fins a 9  25,00 26,00 
Rack compartit, entre 9 i 16 u. Per cada una 14,00 15,00 
Rack compartit, a partir 16 u. Per cada una 10,00 11,00 
Gestió accessos al node (1) 50,00 5,00 
Accés acompanyat horari laborable (fins 8 hores)  412,00 
Accés acompanyat fora horari laborable (fins 8 hores)  618,00 
Consum elèctric, per cada kw/hora (2)  0,36 
Alta de consum elèctric per armari o ½ armari  155,00 
   
(1) Aquest preu serà per persona autoritzada 
Es podran donar d’alta un màxim de 10 tècnics per empresa. 
En el cas de no llogar un armari rack sencer o mig, l’accés haurà de ser acompanyat. 
(2) En el consum elèctric s’imputa el cost de la dissipació del calor generat. 
Es col·locarà per armari rack o ½ armari rack llogat un comptador IP per control·lar els 
consums reals. 
El consum dels aparells en rack compartit es comptarà la suma de les potències 
indicades. 
Als preus indicats s’ha d’afegir l’IVA corresponent.  
 
El servei consta de: 
- Accés 7 x 24 
- Control de clima i temperatura 
- Control d’accessos 
- Càmera de videovigilància 
- Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador 
- Possibilitat de connexió amb fibra òptica 

 
Allotjaments en la Torre de telecomunicacions de Neàpolis i la 
seva sala tècnica exterior Euros 

Antena en torre, per Mes 51,50 
Consum elèctric, a facturar en funció de la potència dels equips 
instal·lats, per kw/h 

 
0,18 

Als preus indicats s’ha d’afegir l’IVA corresponent.  
 
Quan es llogui un espai per allotjar una antena a la torre de comunicacions de 
Neàpolis caldrà llogar també, com a mínim, mig armari rack a la sala tècnica 
d’antenes. Aquest preu serà unitari per més d’una antena. Aquest preu serà de 
206 €/mes per 21 U i de 412 per un armari de 42 U. Si es té més d’una antena, 
aquest preu només es cobrarà un cop 
Si el client té llogat mig o un armari rack a la CPD de Neàpolis i no vol allotjar els 
seus equips a la sala tècnica exterior, no caldrà que llogui l'esmentat espai. En 



 

aquest cas haurà de pagar el lloguer de l’espai a la torre i el que li pertoqui a la 
CPD 
El servei consta de: 
- Accés 7 x 24 
- Control de clima i temperatura 
- Control d’accessos 
- Càmera de videovigilància 
- Subministrament elèctric 220/50hz protegit amb SAI i generador 
- Possibilitat de connexió amb fibra òptica 

 
 
 

Ordenança fiscal núm. 29 – Annex 11 
PÀRQUINGS GESTIONATS PER LA SOCIETAT 
VNG APARCAMENTS 

 
Es fixen les tarifes: 

 
 Pàrquing Plaça Casernes: 
 

Rotació per minut  0,0368 
Cotxe 24h per mes 59,90 
Moto 24h per mes 34,15 
Cotxe 20-10 per mes 45,15 
Bonus 180h per mes 60,40 
Bonus 220h per mes 67,65 
Bonus 260h per mes 75,66 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 

  
 
 Pàrquing Plaça Peixateria: 

 
Rotació per minut  0,0368 
Cotxe 24h per mes 94,10 
Moto 24h per mes 34,15 
Cotxe diurn per mes 80,90 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 

 
 

 Pàrquing Plaça Charlie Rivel: 
 

Rotació per minut  0,0368 
Cotxe 24h per mes 59,90 



 

Moto 24h per mes 34,15 
Cotxe 20-10 per mes 43,45 
Bonus 180h per mes 60,40 
Bonus 220h per mes 67,65 
Bonus 260h per mes 75,65 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 

 
 
 

* * * * * 
 
  
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21.40 hores, de 
la que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
general. 
 


