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ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LES TAXES
TÍTOL 1. PART GENERAL
Article 1. Objecte
1. L’ ordenació de les taxes municipals s’exercita en aquesta ordenança amb subordinació a la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
2. Aquesta regulació reglamentària s’aplicarà a cada taxa per la conjunció de la seva part general i de les
seccions específicament aplicables de la part especial.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de les taxes és el definit a l’art. 20.1 de la Ley 39/1988 en la forma en què es desenvolupa
i singularitza en el fet imposable citat a la secció específica de la part especial per a cada taxa.
2. No se subjecten a les taxes respectives els fets que s’indiquen a la part especial, com a supòsits de no
subjecció.
3. Seran aplicables els beneficis fiscals previstos en normes amb rang de llei.
Article 3. Subjecte passiu
1. El subjecte passiu de les taxes és el definit a l’art. 23 de la Ley 39/1988 en la forma en què es desenvolupa
i singularitza en el subjecte passiu citat a la part especial per a cada taxa.
2. Quan el fet imposable correspongui a una sol·licitud d’activitat administrativa, el contribuent serà el
sol·licitant.
3. Quan el fet imposable correspongui a un títol legitimador d’una ocupació privativa o aprofitament especial
sobre el domini públic, el contribuent serà el titular del dret reconegut o concedit.
Article 4. Base imposable i quota
1. La quota resultarà de l’aplicació a la base imposable del tipus imposable que figura a la part especial o, en
el seu cas, de la quota establerta al mateixa part.
2. Totes les quotes de taxes de meritació periòdiques són irreduibles.
Article 5. Període imposable i meritació
1. La periodicitat o no de la meritació de les taxes es determinarà pel que figura a la part especial de
l’ordenança. Són periòdiques les taxes que figuren al seu capítol 2 i no periòdiques les que figuren al seu
capítol 1.
2. El període imposable de les taxes de meritació periòdica coincideix amb l'any natural. Aquestes taxes es
meriten el dia 1 de gener de cada exercici. Quan el fet imposable es produeixi en data posterior al dia 1 de
gener, la meritació s'entendrà produïda en la data en què aquest fet imposable comenci a ocórrer. En aquest
cas, la quota es calcularà en proporció al nombre de trimestre naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs
aquell on es comprengui el dia en què s'ha meritat la taxa.
3. Les taxes que corresponguin a activitats o serveis de recepció obligatòria i meritació no periòdica es
meritaran quan s’iniciï la prestació administrativa de l’activitat o servei.
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4. Quan les taxes impliquin activitats administratives o inicis d'expedients, no es podran fer ni tramitar sense
que s'hagi efectuat el pagament corresponent.
Article 6. Gestió
1. La sol·licitud per l’interessat de l’ocupació privativa o aprofitament especial sobre el domini públic de la
prestació de servei o d’activitat administrativa tindran efecte de declaració tributària.
2. Es gestionaran per padró fiscal les taxes de meritació periòdica, llevat de la liquidació de l’exercici d’alta,
en el qual cas, es gestionaran per liquidacions individualitzades.
3. Les taxes de meritació no periòdica es gestionaran per liquidacions individualitzades.
Article 7. Disposicions sobre gestió sense caràcter d'ordenança fiscal
1. L'alcalde fixarà per decret els períodes de recaptació en règim voluntari dels tributs ordenats en aquest
reglament quan es liquidin mitjançant padró o matrícula i aquests terminis es faran públics mitjançant els
edictes i anuncis cobratoris. En cap cas, el període de recaptació en règim voluntari no serà inferior a dos
mesos.
2. Els títols acreditatius del pagament dels impostos seran:
a. Amb caràcter general, el rebut municipal.
b. En el supòsit de l'art. 4.2 la diligència estesa a la mateixa auto-liquidació per l'òrgan o servei
responsable de la recaptació acreditant el pagament o en el seu defecte la inscripció magnètica estesa
per l'entitat col·laboradora.
TÍTOL 2. PART ESPECIAL
Capítol 1. Taxes de meritació no periòdica
Secció 1. Taxa sobre llicències de transport
Article 8. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà sol·licitar la instrucció de procediments
administratius per a l’atorgament de llicències, per a la seva transmissió i per a l’autorització de canvi de
vehicle, relatius a activitats de transport de viatgers o mercaderies, quan sigui preceptiu el seu atorgament i
municipal la competència per resoldre, sigui quina sigui la naturalesa i sentit de la resolució.
Article 9. Quota
S’estableix com a quota de la taxa regulada en aquesta secció 100,00 € per cada sol·licitud.
Secció 2. Taxa sobre llicències d’activitat
Article 10. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà sol·licitar la instrucció de procediments
administratius municipals d’atorgament de llicencia d’activitat, sigui quina sigui la naturalesa i sentit de la
resolució, o de la comunicació substitutiva de la mateixa llicència, quan siguin preceptives i de competència
municipal, com també aquelles altres activitats tècniques practicades per l’administració municipal dins de
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procediments coneguts per l’administració de la Generalitat, sempre que legalment o reglamentàriament
s’atribueixin a l’Ajuntament i no afectin a activitats a ubicar en sòl industrial.
Article 11. Base imposable
Vindrà determinada per la multiplicació de la tarifa unitària pel numero de m2. de superfície del local on
s’exercita l’activitat. El quadre de tarifes unitàries serà el següent:
TIPOLOGIA: pts./m2
QUANTITAT: € (ptes)

USOS
Arquitectura monumental, cines, discoteques, hotels 5*, museus, Teatres

697,78

(116.101)

Clíniques

651,27

(108.362)

Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles Universitàries. Hotells 4*.
Saunes.

604,74

(100.621)

Laboratoris

558,22

(92.880)

Hotels 3*

511,71

(85.141)

Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. EGB-BUP I FP. Hotels 2*. Locals
bancaris
Pavellons esportius coberts. Residències Universitàries. Restaurants

465,18

(77.400)

Asils. Dispensaris. Estacions autobusos. Hostals hotels d’1*. Parvularis. Pensions.

418,67

(69.661)

Bars

372,15

(61.920)

Vestuaris

325,62

(54.179)

Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament

279,11

(46.440)

Locals comercials en planta baixa

232,59

(38.699)

Magatzems i naus industrials o agrícoles amb llums > 12 m. I coberta lleugera
autoportant

130,25

(21.671)

Magatzems i naus industrials o agrícoles amb llums < 12 m. I coberta lleugera
autoportant

111,64

(18.575)

Quan es tractin de les activitats tècniques dins de procediments, la resolució dels quals sigui competència de
l’Administració de la Generalitat, les tarifes seran el 10% d’aquestes.
Article 12. Tipus imposable
El tipus imposable serà l’1%.
Article 13. Quota
La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus imposable.
Secció 3. Taxa sobre concessions funeràries
Article 14. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituiran:
Epígraf 1:
Epígraf 2:
Epígraf 3:

Titularitat de concessions administratives sobre nínxols de nova construcció.
Titularitat de concessions administratives sobre nínxols ja utilitzats.
Titularitat de concessions administratives sobre terrenys del cementiri municipal per a
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Epígraf 4:

mausoleus i panteons.
Transmissions de concessions administratives funeràries.

Article 15. Quota
La quota d’aquesta taxa s’aplicarà segons els epígrafs següents:
Epígraf 1:
Epígraf 2:
Epígraf 3:

Per cada concessió sobre nínxol ................................................................ 600,00 €
Per cada concessió sobre nínxol ................................................................ 240,00 €
Per cada 10 m2 de terreny concedit,

Epígraf 4:

amb un mínim de 10 m2 per concessió ................................................... 1.000,00 €
Per transmissió i concessió .......................................................................... 15,00 €

Secció 4. Taxa sobre serveis funeraris no periòdics
Article 16. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituiran:
Epígraf 1:
Epígraf 2:

Sol·licitud d’instrucció de procediments administratius d’autorització de trasllat de cadàvers
i restes cadavèriques, sigui quina sigui la naturalesa i sentit de la resolució.
Sol·licitud d’instrucció de procediments administratius d’autorització d’inhumacions en
cementiris municipals, sigui quina sigui la naturalesa i sentit de la resolució.

Article 17. Quota
Epígraf 1:
Epígraf 2:

Per sol·licitud i autorització ........................................................................... 36,00 €
Per inhumació ............................................................................................... 30,00 €

Secció 5. Taxa sobre distintius obligatoris.
Article 18. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà prestar l’activitat administrativa de
lliurament dels distintius obligatoris consistents en plaques acreditatives de:
Epígraf 1:
Epígraf 2:
Epígraf 3:

Llicència urbanística, quan el distintiu sigui preceptiu, i l’obra requereixi reglamentàriament
projecte.
Llicència urbanística, quan el distintiu sigui preceptiu, i l’obra no requereixi
reglamentàriament projecte.
Llicència administrativa d’ocupació del domini públic amb guals.

Article 19. Quota
La quota serà una quantitat fixa, en els termes següents:
Epígraf 1: ............................................................................................................................. 3,50 €
Epígraf 2: ............................................................................................................................. 3,00 €
Epígraf 3: ........................................................................................................................... 16,00 €
Article 20. Meritació
L’obligació tributaria s’acredita amb els actes següents per a cadascun dels epígrafs que s’indiquen a
continuació:
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Epígrafs 1 i 2: Atorgament de la llicència urbanística o formulació de la comunicació substitutiva.
Epígraf 3:
Atorgament de llicència per ocupar el domini públic viari.
Epígraf 4:
Resolució administrativa que atorga el distintiu.
Secció 6. Taxa sobre ocupació de la via pública amb materials, perforació del domini públic viari per qualsevol
finalitat o remoció del paviment o de les voreres de la via pública
Article 21. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà la utilització privativa o aprofitament
especial de la via pública amb materials, la perforació del domini públic viari per qualsevol finalitat o remoció
del paviment o de les voreres de la via pública, encara que l’ús no estigui legitimat.
Article 22. Quota
La quota serà el resultat de multiplicar el número de metres quadrats, en unitats de 5 metres quadrats o fracció
i mes, de terreny afectat per l’ús subjecte al fet imposable, per la quantitat de 15,00 € per unitat.
Secció 8. Taxa sobre ocupació de terrenys de domini públic sense alteració material del domini.
Article 26. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic, sense alteració material i ocupar materialment el domini sense títol administratiu,
encara que l’ús no estigui legitimat per a algun dels conceptes següents:
Epígraf 1: Taules i Cadires amb finalitat lucrativa
Epígraf 2: Parades del Mercat Municipal i Setmanal amb els subepígrafs indicats a l’art. 26
Subepígraf 2.1:
Per cada lloc de venda de peix, adjudicat amb caràcter fix.
Subepígraf 2.2:
Per restants llocs laterals o caselles, adjudicades amb caràcter fix.
Subepígraf 2.3: Per cada lloc de venda central , normalment destinats a fruites i verdures,
adjudicat amb caràcter fix.
Subepígraf 2.4:
Per cada parada, metre lineal i dia
Epígraf 3: Parades que constitueixen ocupacions no periòdiques
Subepígraf 3.1:
Per bars i similars
Subepígraf 3.2:
Per tómboles i similars
Subepígraf 3.3:
Xurreries
Subepígraf 3.4:
Per casetes de tir, caramels, etc.
Subepígraf 3.5:
Tren de la bruixa, nòria, scalèxtric i similars
Subepígraf 3.6:
Circs i teatres ambulants
Subepígraf 3.7:
Per altres parades
Article 27. Quotes
La quota serà el resultat d’aplicar les següents quantitats expressades amb € al numero de ml. d’ocupació i
als dies i fraccions:
Epígraf 1:

Per cada metre quadrat de superfície ocupada

- Terrasses no cobertes
a) Llicències per setmanes
Mesos de juny, juliol, agost i setembre ................................................. 1,50 €/setmanal/m2
La resta de mesos ................................................................................ 1,10 €/setmanal/m2
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Quan una setmana tingui dies compresos entre dos mesos diferents s'aplicarà sempre la
quota del mes que correspongui al primer dia de la setmana.
b) Llicències per tot l'any.......................................................................... 48 €/anual/m2
- Terrasses cobertes o vetlladors
En aquests casos s'aplicarà el coeficient multiplicador 2 respecte les quantitats fixades en
l'apartat anterior per a les terrasses no cobertes.
Epígraf 2:
. Mercat Municipal (import al mes)
Subepígraf 2.1:
Per cada lloc de venda de peix, adjudicat amb
caràcter fix ................................................................................ 25,00 €
Subepígraf 2.2:
Per restants llocs laterals o caselles, adjudicades
amb caràcter fix ........................................................................ 16,00 €
Subepígraf 2.3:
Per cada lloc de venda central, normalment destinats
a fruites i verdures, adjudicat amb caràcter fix........................... 8,00 €
. Mercat Setmanal
Subepígraf 2.4:
Per cada parada, metre lineal i dia ............................................ 0,70 €
Epígraf 3: Parades que constitueixen ocupacions no periòdiques (import/m2/dia)
Subepígraf 3.1:
Per bars i similars ....................................................................... 6,00 €
Subepígraf 3.2:
Per tómboles i similars ............................................................... 3,60 €
Subepígraf 3.3:
Xurreries ..................................................................................... 2,40 €
Subepígraf 3.4:
Per casetes de tir, caramels, etc ................................................ 1,20 €
Subepígraf 3.5:
Tren de la bruixa, nòria, scalèxtric i similars .............................. 0,60 €
Subepígraf 3.6:
Circs i teatres ambulants ............................................................ 0,30 €
Subepígraf 3.7:
Per altres parades ...................................................................... 4,80 €
Secció 9. Taxa sobre participació en proves selectives municipals
Article 28. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà a sol·licitar la participació en processos
selectius per accedir a la funció pública municipal o a places de règim laboral de la corporació amb contracte
indefinit, sigui o no admès el sol·licitant a la participació.
Article 29. Quota
La quota d’aquesta taxa consistirà en una quantitat fixa de 15,00 € per sol·licitud.
Secció 10. Taxa sobre utilització de locals municipals
Article 30. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà la prestació del servei municipal de cessió
dels locals i altres propietats municipals identificats als epígrafs de l’apartat quota per a la realització
d’activitats de tota mena.
Article 31. Supòsits de no subjecció
No se subjectaran a aquesta taxa les entitats, institucions i partits polítics locals que, en virtut d’un conveni de
gestió de servei públic o d’exercici de l’activitat municipal de foment, utilitzin els locals i altres propietats
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municipals de forma permanent, periòdica o periòdicament per temporades, ni les activitats organitzades o
patrocinades pel propi Ajuntament.
Els convenis sobre gestió de servei o d’activitats de foment que impliquin utilització d’aquests locals i
propietats establiran la subjecció o no a aquesta taxa.
Article 32. Quota
La quota s’estableix per als locals i propietats municipals que s’esmenten segons els epígrafs següents:
Epígraf 1: TEATRE MUNICIPAL:
1.1. Teatre
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït ..................................................................... 60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................. 200,00 €
1.2. Sala de dalt del Bar
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït ..................................................................... 30,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................. 100,00 €
Epígraf 2: CASA DE CULTURA:
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït ..................................................................... 60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................. 150,00 €
Epígraf 3: EDIFICIS ESPORTIUS:
3.1. Pavelló Multiusos
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït ................................................................... 60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................. 200,00 €
3.2. Pista coberta
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït ..................................................................... 30,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................. 100,00 €
3.3. Pistes de tennis
a) Socis Club Joventut .............................................................................................. 2,00 €/pista
b) No socis Club Joventut ......................................................................................... 3,00 €/pista
c) Suplement per utilització nocturna ........................................................................ 1,00 €/pista
3.4. Pavelló d'Esports
a) Abonats:
- Un terç de pista:
Amb il·luminació: ............................................................................................. 8,00 €/hora
Sense il·luminació .......................................................................................... 6,00 €/hora
- Dos terços de pista:
Amb il·luminació: ........................................................................................... 14,00 €/hora
Sense il·luminació ........................................................................................ 11,00 €/hora
- Pista completa:
Amb il·luminació: ........................................................................................... 20,00 €/hora
Sense il·luminació ........................................................................................ 17,00 €/hora
b) No Abonats:
- Un terç de pista:
Amb il·luminació: ........................................................................................... 12,00 €/hora
Sense il·luminació ........................................................................................ 10,00 €/hora
- Dos terços de pista:
Amb il·luminació: ........................................................................................... 18,00 €/hora
Sense il·luminació ........................................................................................ 15,00 €/hora
- Pista completa:
Amb il·luminació: ........................................................................................... 24,00 €/hora
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Sense il·luminació ......................................................................................... 21,00 €/hora
3.5. Camp de futbol gespa artificial:
a) Camp de futbol 11:
Amb il·luminació: ........................................................................................ 1 hora 40,00 €
................................................................................................................. 2 hores 60,00 €
Sense il·luminació ...................................................................................... 1 hora 30,00 €
................................................................................................................. 2 hores 50,00 €
Amb il·luminació + utilització de vestidors ................................................. 1 hora 50,00 €
................................................................................................................. 2 hores 70,00 €
Sense il·luminació + utilització de vestidors .............................................. 1 hora 40,00 €
................................................................................................................. 2 hores 60,00 €
b) Camp de futbol 7:
Amb il·luminació: ........................................................................................ 1 hora 20,00 €
................................................................................................................. 2 hores 30,00 €
Sense il·luminació ...................................................................................... 1 hora 15,00 €
................................................................................................................. 2 hores 25,00 €
Amb il·luminació + utilització de vestidors ................................................. 1 hora 25,00 €
................................................................................................................. 2 hores 35,00 €
Sense il·luminació + utilització de vestidors .............................................. 1 hora 20,00 €
................................................................................................................. 2 hores 30,00 €
Epígraf 4: AJUNTAMENT:
4.1. Sala de Plens
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït ..................................................................... 60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................. 100,00 €
4.2. Claustres
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït ..................................................................... 60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................. 100,00 €
Epígraf 5: ERMITA:
5.1. Actes i celebracions
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït ..................................................................... 60,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................. 100,00 €
5.2. Menjars
a) Dependències ..................................................................................................... 1,00 €/persona
b) Coberts (deixant-ho tot net) ................................................................................ 1,00 €/persona
A més, en aquests 5 epígrafs, es dipositarà una fiança de .................................. 100,00 €
Epígraf 6: CASTELL:
6.1. Actes i celebracions
a) Quan l’acte a celebrar sigui gratuït ................................................................... 100,00 €
b) Quan l’acte a celebrar no sigui gratuït .............................................................. 300,00 €
A més, en aquests 6 epígrafs, es dipositarà una fiança de
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Epígraf 7: ALTRES PROPIETATS MUNICIPALS:
7.1. Paelles i casoles (s’han de tornar netes)
a) Quan s’utilitzin a l’Ermita.................................................................................... 2,00 € per peça
b) Quan s’utilitzin a altres llocs............................................................................... 4,00 € per peça
A més, en aquest cas, es dipositarà una fiança de ............................................. 10,00 € per peça
7.2. Cadires i taules
a) Per cada cadira ..................................................................................................... 0,20 €
b) Per cada taula ....................................................................................................... 1,00 €
A més, en aquests casos, es dipositarà una fiança equivalent a l'import de la taxa.
7.3. Altres:
a) Equip de megafonia ............................................................................................ 50,00 €
b) Projector .............................................................................................................. 50,00 €
A més, en aquests casos, es dipositarà una fiança equivalent a l'import de la taxa.
Tots aquests elements materials es recolliran i retornaran en els horaris acordats.
Article 33. Fiances
Totes les fiances dipositades per l’autorització de l’ús d’instal·lacions o de material municipals seran
reintegrades, previ informe dels serveis municipals, una vegada finalitzada l’activitat i comprovat el correcte
estat de les instal·lacions i els materials municipals i la no existència de reclamacions sobre això.
També es comprovarà que els locals i propietats municipals es deixin en el mateix estat de neteja que es van
trobar.
No caldrà una resolució expressa per al reintegrament si l’informe del tècnic és favorable. En cas que l’informe
siga negatiu, caldrà una resolució expressa per a l’execució o el reintegrament de la fiança.

Secció 11. Taxa sobre elements físics de recepció obligatòria
Article 34. Fet imposable
El fet imposable de la taxa, regulada en aquesta secció, el constituirà la recepció obligatòria d’elements físics
per l’usuari que ha establert una relació jurídica amb l’Ajuntament per a la prestació del servei de
subministrament domiciliari d’aigua potable necessaris per a la prestació d’aquest servei.
Article 35. Quota
Les quotes consistiran en una quantitat unitària per a cadascun dels conceptes següents:
Comptador ......................................................................................................................... 26,44 €
Portella .............................................................................................................................. 20,73 €
Accessoris ......................................................................................................................... 14,12 €

Ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes

Pàg. 9/17

Ordenances Fiscals
any 2015

Capítol 2. Taxes de meritació periòdica
Secció 12. Taxa sobre servei de Clavegueram
Article 36. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constituirà la prestació del servei de clavegueram.
A tal efecte, es considerarà que es prestà el servei, quan estigui materialment establert al menys en una de
les vies públiques amb què confronti o es relacioni, en quant a l’accés la parcel.la.

Article 37. Substitut del contribuent
Seran substituts del contribuent els contribuents per l’Impost sobre béns immobles de la finca a la qual afecti
el servei, i per l’ordre en la relació tributària establerta per a aquest Impost en cas de concurrència.
Article 38. Quota
La quota serà una quantitat fixa per a cada unitat cadastral.
Quan en una unitat cadastral coexisteixin dues unitats de fet consistents en usos diferents per a dependències
també diferents s'aplicarà una quota per a cadascuna d'aquestes unitats de fet.
La quota s'aplicarà en funció dels epígrafs següents:
Epígraf 1:

Epígraf 2:

Unitats cadastrals o de fet on es desenvolupin activitats
subjectes a l'impost sobre activitats econòmiques o
siguin aptes per desenvolupar-les ................................................................ 24,94 €
Unitats cadastrals o de fet que s'usin per a finalitats
diferents de les citades a l'epígraf 1 o sense ús ........................................... 18,63 €

Secció 13. Taxa sobre el servei de recollida d’escombraries
Article 39. Fet imposable
El fet imposable el constituirà la prestació del servei de recollida de residus urbans segons la definició que
d’aquest efectua la Llei de Residus vigent.
Als efectes exclusius dels epígrafs tipificats a l’apartat quota, s’estableixen les següents definicions:
Activitats residencials: són aquelles que han de tributar en concepte d’IAE per algun dels grups o epígrafs de
l’agrupació 68 de les tarifes d’aquest impost.
Despatxos professionals: s’entendran per tals totes les activitats que hagin de tributar en concepte d’IAE pels
grups o epígrafs inclosos a les divisions 7, 8 i 9 de la secció primera de les tarifes de l’IAE i a la secció segona
de les mateixes tarifes, sempre que els seus locals no estiguin subjectes al règim d’autorització o llicència
ambiental previstos a la llei de la intervenció integral de l’administració ambiental, en el qual cas es
consideraran com a activitats subjectes a l’epígraf 2.
Les modificacions que experimentin els locals en relació a aquesta taxa tindran efectes des de l’exercici
següent al qual es produeixin.
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Article 40. Quota
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de local, que es determinarà en funció de la
naturalesa i el destí dels immobles:
Epígraf 1:

Habitatges (estiguin o no ocupats) ............................................................. 110,50 €

Epígraf 2:

Activitats residencials, hipermercats, supermercats i autoserveis,
hotels, restaurants, bars-restaurants, bars musicals i pubs, locals
subjectes a llicència o autorització en matèria de policia
d’espectacles, indústries, oficines bancàries i altres locals
d’activitat no expressament tarifats ........................................................... 325,00 €

Epígraf 3:

Activitats que hagin de tributar en concepte d’IAE dins del grup
642 de la secció 1 de les tarifes d’aquest impost i despatxos
professionals Altres comerços d’alimentació i despatxos
professionals ............................................................................................... 123,50 €

Els despatxos professionals quan concorrin amb l’habitatge amb un mateix local, tributaran únicament per
l’epígraf 3, i no es meritarà cap quota per epígraf 1.
Secció 14. Taxa per ocupació del domini públic amb entrades de vehicles travessant les voreres i les reserves
de via publica per aparcament, carrega i descarrega de mercaderies
Article 41. Fet imposable
El fet imposable vindrà constituït per les ocupacions del domini públic viari per a les finalitats següents:
Epígraf 1:
Epígraf 2:

Entrades de vehicles travessant les voreres.
Reserves per a càrrega i descàrrega.

Article 42. Quota
La quota d’aquesta taxa s’estableix per als dos epígrafs pel resultat de multiplicar els metres lineal de gual o
reserva pels paràmetres següents:
Per cada 3 metres lineals a l’any ...................................................................................... 54,00 €
Per cada metre lineal que passi dels anteriors, a l’any ..................................................... 18,00 €
Per cada metre lineal de contragual.................................................................................. 18,00 €
Secció 15. Taxa per subministrament domiciliari d’aigua potable
Article 43. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà la prestació del servei de subministrament
domiciliari d’aigua potable.
Les quotes mínimes del servei es meritaran encara que no es produeixi consum del servei, per entendre que
la prestació abasta no únicament el consum sinó també la mateixa disponibilitat del servei per part del subjecte
passiu.
Article 44. Substitut del contribuent
Seran substituts del contribuent els contribuents per l’Impost sobre béns immobles de la finca a la qual afecti
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el servei, i per l’ordre en la relació tributària establerta per a aquest Impost en cas de concurrència.
Article 45. Quota
1) Tarifes:
1. Tarifes de subministrament d’aigua
Mínim de consum facturable
Comptadors ................................................................................ 6,88 € /ab./trimestre
Aforaments................................................................................ 15,90 € /u.c./trimestre
Preu del subministrament:
Domèstics
Comptadors
Fins a 18 m3 .......................................................................... 0,12 €/ m3
A partir dels 18 fins a 36 m3 .................................................. 0,60 €/ m3
A partir dels 36 fins a 54 m3 .................................................. 0,90 €/ m3
A partir dels 54 fins a 72 m3 .................................................. 1,15 €/ m3
A partir dels 72 m3 ................................................................. 1,50 €/ m3
Aforaments
18 m3/ab./trim ....................................................................... 1,75 €/ m3
En el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres el volum corresponent a cada
tram es podrà determinar a partir de la dotació bàsica, incrementat en tres metres cúbics per persona
addicional, sempre i quan els interessats així ho sol·licitin al concessionari del servei. Feta la petició per
gaudir d’aquesta ampliació dels trams aquesta entrarà en vigor en el trimestre posterior a la sol·licitud i
s’haurà de renovar anualment.
Industrials
Comptadors
Fins a 50 m3/ab./trim ............................................................... 0,67 €/ m3
De 50 a 100 m3/ab./trim .......................................................... 1,00 €/ m3
De 100 a 7.500 m3/ab./trim ..................................................... 1,28 €/ m3
Excés de 7.500 m3/ab./trim ..................................................... 0,98 €/ m3
b) Conservació de comptadors
Conservació de comptadors ................................................... 2,46 €/ab/trimestre
Aquesta quota s’actualitzarà automàticament amb l’actualització de l’increment de les tarifes dels
serveis de subministrament d’aigua que anualment autoritzi la Comissió de Preus de Catalunya, d’acord
amb el procediment establert al Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema
simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el
règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.
2) Fuites: Quan es liquidi un rebut d’import exagerat i l’interessat no s’hagi adonat de l’existència d’una fuita
perquè sigui molt difícil apreciar-ho, s’anul·larà el rebut i se’n confeccionarà un de nou amb la mitjana de les
tres últimes lectures.
Quan després d’una lectura amb excés de per fuita, i advertit l’abonat que la subsani, apareix un segon rebut
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amb un consum exageradament elevat aquest serà totalment a càrrec del titular del comptador.
Secció 16. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada
Article 46. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà l’ocupació privativa o aprofitament
especial del subsòl, el sòl o la volada de la via pública per les empreses subministradores de serveis citades
a l’art. 24.1, paràgraf 3 de la Ley de Haciendas Locales.
Article 47. Quota
La quota serà la prevista a l’art. esmentat amb relació al fet imposable.

Secció 17. Taxa sobre serveis funeraris periòdics
Article 48. Fet imposable
El fet imposable de la taxa regulada en aquesta secció el constituirà la prestació del servei de conservació del
recinte del cementiri.
Article 49: Quota
La quota d'aquesta taxa vindrà constituïda per una quantitat fixa segons els epígrafs següents:
Epígraf 1:
Epígraf 2:

Per la prestació en raó a la titularitat de la concessió
sobre un nínxol ............................................................................................. 12,00 €
Per la prestació en raó a la titularitat de la concessió
sobre mausoleu o panteó ............................................................................. 48,00 €

Amb caràcter excepcional al que preveu l'article 5 d'aquesta ordenança, pel que fa al període imposable i
meritació, l'Ajuntament podrà exigir l'ingrés íntegre de la taxa per l'import corresponent als anys que duri la
concessió, en el moment en que aquesta s'atorgui, i sempre que concorrin les següents circumstàncies:
a. Que la concessió s'atorgui sense la necessitat que estigui motivada per un enterrament immediat o
trasllat de restes, en els termes que preveu el paràgraf segon de l'article 24 del Reglament de Cementiris.
b. Que el concessionari no tingui cap familiar en la línia successòria que eventualment es pugui fer càrrec
de la taxa, un cop aquell sigui difunt.
Disposició Transitòria
La secció segona d’aquesta ordenança es revisarà una vegada entri en vigor la llei prevista a l’art. 57.3 de la
llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, en els termes que disposi
el règim transitori d’aquesta mateixa norma.
Disposició addicional única
Cànon per utilització privativa del domini públic municipal d'ús públic per a usos no inherents a la seva
afectació i que impliquin la seva transformació, legitimable per concessió administrativa
1. El cànon per utilització privativa del domini públic municipal d'ús públic per a usos no inherents a la seva
afectació i que impliquin la seva transformació, legitimable per concessió administrativa, és una taxa municipal
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que té per fet imposable els usos enunciats a la seva denominació, estigui o no legitimada per concessió
administrativa la utilització privativa.
2. En cap cas se subjectaran al cànon els usos del demani subjectes a les taxes ordenades a les seccions 6
i 16 del capítol 2 del títol 2 de l'ordenança.
3. El cànon es quantificarà d'acord amb les regles següents:
Primera. La quota del cànon serà una quantitat fixa.
Segona. Quan la concessió s'atorgui per licitació, la quota del cànon es determinarà segons la fórmula
següent:
K=L+O
On:
K és la quota del cànon
L és el tipus de licitació.
O és el diferencial d'increment respecte del tipus de licitació ofertat pel licitador adjudicatari.
Tercera. Quan la concessió s'adjudiqui sense licitació, la quota del cànon serà la que fixi el plec de clàusules
regulador com a quantia fixa.
Quarta. El tipus de licitació es determinarà segons la fórmula següent:
L=MxIxSxT
On:
L és la quota del cànon
M és el mòdul de valoració
I és el tipus legal d'interès del diner
S és la superfície de domini públic d'ús públic afectada per la utilització privativa
T és el paràmetre temps.
Cinquena. El mòdul de valoració expressarà en pessetes per metre quadrat el valor de mercat del sòl atenent
a la ubicació dels terrenys ocupats per la concessió dins del terme, determinat a partir d'una valoració
motivada, referida al valor de mercat del bé, que practicaran els serveis tècnics municipals.
Sisena. El tipus legal d'interès del diner serà el darrer fixat en una llei de pressupostos generals de l'Estat.
Setena. Per a la quantificació de la superfície de domini públic d'ús públic afectada per la utilització privativa
se sumaran les ocupades en el sòl, subsòl i vol del demani.
Vuitena. El paràmetre temps s'expressarà en anys i comprendrà:
a. Quan el cànon es meriti en una única quota a l'inici de la concessió, la durada de la concessió.
b. Quan el cànon es meriti en quotes periòdiques, el termini del període, el qual comprendrà, a la seva
vegada, per al primer període, des de la data d'inici de la concessió fins el 31 de desembre de l'any
que finalitzi el primer període; per als períodes successius, llevat del darrer, des del dia 1 de gener de
l'any que s'iniciï el període fins el 31 de desembre de l'any en què finalitzi el període; i per al període
final des del dia 1 de gener de l'any que s'iniciï el darrer període fins el dia que s'extingeixi la concessió
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per transcurs del termini de la seva vigència.
Novena. Quan el paràmetre temps operi sobre concessions la durada de les quals contingui fraccions inferiors
a un any, o sobre períodes de meritació d'un cànon de meritació periòdica de durada inferior a un any, aquest
paràmetre es determinarà segons la fórmula següent:
T = E + ((DI + DF)/365)
On:
T és el paràmetre temps.
E és el número d'anys sencers de la durada o del període.
DI és el número de dies de l'exercici d'inici de la durada o del període quan aquest no comprengui sencer un
any,
DF és el número de dies de l'exercici de finalització de la durada o del període quan aquest no comprengui
sencer un any.
Desena. Les magnituds simbolitzades per les lletres següents s'expressaran en les unitats que s'indiquen a
continuació:
a. K, L i O, en unitats monetaris que seran pessetes o euros fins el dia 30 de juny de 2002 i euros des
d'aquesta data.
b. I, en tant per cent.
c. S, en metres quadrats.
d. T, en anys.
Dotzena. Per al càlcul de les quotes meritades amb posterioritat a la primera en els cànons de meritació
periòdica, el paràmetre L deixarà de ser el tipus de licitació i passarà a ser un element idèntic en quant a la
seva composició i quantia dels elements, llevat que el tipus legal d'interès del diner aplicat en la licitació serà
substituït pel darrer que hagi estat publicat en la forma indicada a la regla setena.
4. La meritació del cànon es produirà a l'inici de l'ús privatiu, quan sigui de meritació única.
Quan la meritació del cànon sigui periòdica, aquesta es produirà:
a. La de la primera quota, quan s'iniciï l'ús privatiu.
b. La de la resta de quotes, el dia 1 de gener del primer exercici del període.
Els plecs de clàusules reguladores de concessions, el cànon de les qual es meriti periòdicament, preveuran
els períodes d'acreditació de la quota.
5. La potestat municipal d'ordenació del cànon es completarà aplicant el títol primer d'aquesta ordenança en
allò no previst en aquesta disposició."
Disposició Derogatòria
Es deroguen les ordenances fiscals reguladores de taxes i les ordenances reguladores de preus públics
vigents anteriors.
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Disposició Final
Aquesta ordenança fou aprovada provisionalment el dia 2 de novembre de 1998 i definitivament el dia 15 de
desembre de 1998
L’ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1999.

Aquesta ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el
2 de novembre de 1998 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 297 del dia 29 de
desembre de 1998.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 12 d'abril de 1999 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 161 del dia 4 de
juliol de 1999.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 8 de novembre de 1999 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 299 del dia
31 de desembre de 1999.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 14 de març de 2000.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 29 de novembre de 2001 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 31 del dia
6 de febrer de 2002.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 22 d'octubre de 2003.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 22 de novembre de 2004 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 12 del dia
17 de gener de 2005.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 7 de febrer de 2005 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 122 del dia 28
de maig de 2005.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 3 d'octubre de 2005 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 277 del dia 2
de desembre de 2005.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 5 de desembre de 2005 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 32 del dia
8 de febrer de 2006.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 30 de juny de 2006.
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Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 5 de febrer de 2007 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 99 del dia 30
d'abril de 2007.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 5 de novembre de 2007 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 299 del dia
29 de desembre de 2007.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 1 de setembre de 2008 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 283 del dia
9 de desembre de 2008.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 6 d'octubre de 2008 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 286 del dia 12
de desembre de 2008.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 3 de maig de 2010 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 168 del dia 22
de juliol de 2010.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 4 de març de 2013 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 107 del dia 9 de
maig de 2013.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 30 de juliol de 2013 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 228 del dia 3
d'octubre de 2013.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 16 de desembre de 2013 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 44 del dia
22 de febrer de 2014. La seva vigència serà a partir del dia 13 de març de 2014, i continuarà vigent mentre
no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran
vigents.
Modificació de l'ordenança, va estar aprovada inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió
celebrada el 7 de setembre de 2015 i el text íntegre del reglament fou publicat en el BOPT núm. 267 del dia
18 de novembre de 2015.
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