ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Publicat al B.O.P. 30.12-1989
Article 1r
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics és regeixen
pel Capítol VI del Títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altres normes
concordants sobre Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril i
en allò que no preveuen els textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta
Ordenança.
Article 2n Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que
se satisfan per:
A) La utilització privativa o l’aprofitament del domini públic municipal.
B) La prestació de serveis o la pràctica d’activitats administratives de competència
municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de
recepció obligatòria.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser
prestades o efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en
l’actuació dels particulars o cap altra manifestació d’autoritat, o bé quan no es
tracti de serveis dels quals s’hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals
segons la normativa vigent.

Obligats al pagament
Article 3r Estan solidàriament obligats al pagament:
A) Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l’aprofitament especial o
la prestació del servei sempre que no s’esdevingui la circumstància prevista en
el paràgraf 2 de l’article 8.
B) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en
benefici particular, o utilitzen els serveis o activitats pels quals cal satisfer
preus públics, encara que no hagin demanat la corresponent concessió,
llicència, autorització o prestació.
Article 4r
No estan obligades al pagament de preus públics les administracions
públiques per als aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que
exploten directament i per a tots els que immediatament interessen la seguretat
ciutadana.
Article 5è
El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no
prèviament autoritzats o que ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la
legalització de les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la
suspensió de la prestació del servei o de l’aprofitament i amb les sancions o altres
mesures que correspongui.

Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament del domini públic
Article 6è
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la
destrucció o el deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del
pagament del preu públic que correspongui, s’obliga al reintegrament del cost total de
les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu
import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
L’Ajuntament no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix aquest article.
Naixement de l’obligació
Article 7è
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del
servei o la pràctica de l’activitat, o des del moment que es concedeix la utilització
privativa o l’aprofitament especial.
També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic o d’efectuar un
aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat.
Article 8è L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic,
l’activitat administrativa o el dret a la utilització del domini públic no es presti o no es
practiqui, l’import esmentat es retornarà a qui ha fer el dipòsit.
Article 9è
Per al pagament del preu públic, l’ajuntament pot establir períodes de
venciment, mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis
de tracte successiu, el venciment serà el dia 1 de gener, en tot altre supòsit, si el
cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de
la notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.
Article 10è
1. Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu
el que està constituït per l’ocupació directe o immediata d’una porció de domini públic,
de manera que se’n limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats) de
caràcter continuat o d’un ús que comporti la transformació o la modificació del domini
públic, el preu públic ha d’ésser objecte de concessió.
Les concessions s’adjudiquen, partint del preu de tarifa, mitjançant un concurs segons la
normativa del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell
Executiu de la Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la reguladora de la contractació
dels ens locals. En caràcter supletori hi és d’aplicació el “Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales”, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 12 de juny. L’atorgament
de les concessions correspon al Ple, i hi és preceptiu i indispensable el vot favorable de
la majoria absoluta dels membres de la Corporació quan s’atorgui per més de cinc anys i
quan la quantitat dels béns de domini públic siguin superiors al 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost municipal.

2.
Quan es tracti de l’ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o
amb una durada inferior a un any, en el cas que els sol·licitants siguin més d’un,
l’atorgament de la corresponent llicència correspon a l’alcalde. Per al seu atorgament es
parteix del preu de tarifa i cal seguir procediments que, sense perjudici de la seva
agilitat, garanteixin els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, com poden ser
concurs normal, el concurset, la subhasta mitjamant pujes a la dita, etc.
3.
En els altres casos, correspon a l’alcalde l’atorgament de llicències d’ús o
aprofitaments especials de béns de domini públic pel preu de tarifa.
Gestió dels preus públics
Article 11è
L’administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o
aportacions de dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del
servei o d’aprofitament i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l’administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació,
partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índex adients.
Article 12è
L’administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes
específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei o l’aprofitament especial quan
els qui estan obligats al pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o
les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les
quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
Article 13è Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui,
l’administració pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora
aplicant el tipus d’interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del
venciment de l’obligació.
Article 14è Al cap de sis mesos del venciment, l’Ajuntament pot exigir les quantitats
que es deuen per via de constrenyiment. El procediment executiu s’inicia amb
l’expedició de la certificació de dèbit corresponent i la justificació d’haver-se intentat el
cobrament o haver-se fet el seu requeriment.
Article 15è
L’establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense
perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat
amb l’article 26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics
establerts pel mateix ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats
organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà
fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis salvat que hi
hagi una indicació diferent que en els seus estatuts.
En ambdós supòsits els organismes autònoms i els consorcis han d’enviar a
l’ajuntament una còpia de la proposta i de l’estat econòmic d’on es desprengui que els
preus públics cobreixen el cost del servei.
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no
comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la
normativa que el regula.

Article 16è
Els preus públics que puguin correspondre a la “Compañía Telefónica
Nacional de España” se substituiran per una compensació en metàl·lic de periodicitat
anual, de conformitat amb la disposició addicional 8a, de la Llei 39/1988 en relació amb
la Llei 15/1987, de 30 de juliol.
Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o la volada de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministrament que afectin tota o una part
important del veïnat, el seu import consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en l’1,5
per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment les
esmentades empreses en el terme municipal.
El pagament de l’esmentat import és compatible amb l’exigibilitat de taxes o preus
públics per a la prestació de serveis.
Article 17è
En tot expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi
econòmic corresponent que es pot limitar, en el cas d’aprofitament especial del sòl de
domini públic, a una zonificació del terme municipal amb els valors corresponents.
Article 18è No es pot exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
A) Abastament d’aigua en fonts públiques.
B) Enllumenat de vies públiques.
C) Vigilància pública en general.
D) Protecció Civil.
E) Neteja de la via pública.
F) Ensenyament en els nivells d’educació pre-escolar i educació general bàsica.
Vigència
Disposició Final
Aquesta ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia
21 de setembre de 1989 i definitivament en sessió del dia 16 de novembre de 1989,
entrarà en vigor el dia 1r de gener de 1990 i regirà fins a la seva modificació o
derogació expressa.
Article 19è

Annex a l’Ordenança reguladora de preus públics

Preu públic per ocupació de terrenys amb materials de construcció, enderrocs,
bastides i similars.
Ocupació de via pública amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs,
bastides i similars:
Períodes inferiors a un mes ........................... 10 ptes per m2 i dia de superfície ocupada
Per cada mes o fracció ......................................... 200 ptes per m2 de superfície ocupada
Preu públic per ocupació de terrenys amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Per cada mes o fracció ........................................ 100 ptes per m2 de superfície ocupada
Preu públic per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Fins a tres metres lineals .........................................................................1.800 ptes anyals
Per cada metre o fracció addicional ........................................................ 600 ptes anyals

Sant Esteve de Palautordera, 28 de novembre de 1989.- L’Alcalde (signatura il·legible).
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MODIFICACIONS
B.O.P núm. 313 – 31.12.1990
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 18 d’octubre de 1990, sobre la modificació de
les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de 1991, es públic
el text íntegre de les dites modificacions, de conformitat amb el propi acord i el que
disposa l’article 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals.
Primer.- Aprovar provisionalment les següents modificacions de les ordenances fiscals
vigents el 1990:
REGULADORA DE PREUS PÚBLICS
Article 14è Se substitueix pel següent text:
Des del dia següent a la conclusió del període voluntari de cobranças, l’Ajuntament pot
exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment.
Article 19è Annex a l’Ordenança reguladora de preus públics
Es modifica la següent tarifa:
Preu públic per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Fins a tres metres lineals .........................................................................2.100 ptes anyals
Per cada metre o fracció addicional ........................................................ 700 ptes anyals

B.O.P núm. 313 – 31.12.1991
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 5 de novembre de 1991, sobre establiment i
modificació de les Ordenances Fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de
1992, es publica el text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el
que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals.
S’afegeix el següent text:
Preu públic per la recollida domiciliaria de gespa
1. Les persones interessades en utilitzar el servei de recollida domiciliària de gespa
procedent de jardins particulars hauran de sol·licitar a l’Ajuntament la prestació del
servei en una instància on manifestaran sota la seva responsabilitat els metres quadrats
de jardí que tinguin plantats de gespa, i quedaran inclosos en el padró fiscal d’aquest
preu públic corresponent a l’any en que es faci la sol·licitud si no es disposa altra cosa, i
hi figuraran fins que no sol·licitin formalment la baixa de dit padró, sens prejudici de les
oportunes comprovacions.

Tanmateix aquelles persones que utilitzin de fet el servei seran inclosos d’ofici per
l’Ajuntament en dit padró.
2. El preu públic establert per aquest servei te caràcter irreduïble i correspon a un any
natural.
3. El preu aplicable és el següent:
Fins a 150 m2 plantats de gespa ........................................... 2.000 ptes anyals.
Per cada 150 m2 o fracció addicionals ................................. 2.000 ptes anyals.
B.O.P núm. 314 bis – 31.12.1992
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 19 de novembre de 1992, sobre establiment i
modificació de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de
1993, es publica el text de les dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el
que disposa l’article 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals.
Annex a l’Ordenança reguladora dels preus públics
Primer.- Se substitueix l’import del preu públic per l’ocupació de terrenys
materials de construcció, enderrocs, bastides i similars, pel següent:
Períodes inferior a un mes, 50 pessetes per m2 i dia de superfície ocupada.
Per cada mes o fracció, 200 pessetes per m2 i dia de superfície ocupada.

amb

Segon.- Se substitueix l’import del preu públic per la entrada de vehicles a través de
les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, pel següent:
Fins a tres metres lineals, 2.400 pessetes anyals.
Per cada metre o fracció addicional, 800 pessetes anyals.
Per cada placa de prohibició d’aparcament en una entrada de vehicles, 1.000 pessetes
Annex a l’Ordenança reguladora dels preus públics
d) Preu públic per la utilització de les instal·lacions esportives municipals.
Utilització de les instal·lacions del pavelló municipal per a activitats esportives no
federades, 3.000 pessetes/hora.
Si la utilització per a activitats esportives no federades és de diverses hores setmanals
durant tres mesos o més:
1 hora setmanal, 7.5000 pessetes/mes.
2 hores setmanals, 15.000 pessetes/mes.
3 hores setmanals, 22.000 pessetes/mes.
Utilització del camp de futbol per a activitats esportives no federades, 1.000
pessetes/hora
e)
Preu públic per parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions i
similars en terrenys d’ús públic:
Per cada m2 d’ocupació, 50 pessetes per m2 i dia de superfície ocupada.
f) Preu públic per la utilització dels serveis mèdics municipals:
Per cada unitat familiar:

De l’1 de gener al 31 de desembre de cada any, 2.000 pessetes.
Aquest preu és irreductible llevat el cas de sol·licitar per primera vegada la utilització
dels serveis dins del segon semestre de l’any natural, en que s’abonarà el 50% del dit
import.
B.O.P núm. 313 – 31.12.1993
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició publica de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 18 de novembre de 1993 sobre establiment o
modificació de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1 de gener de
1994, a quedat elevat a definitiu, i es publica el text de les dites modificacions, de
conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
Modificació d’ordenances fiscals per a 1994
Primer.- Modificacions de les ordenances fiscals vigents, que entraran en vigor el dia 1
de gener de 1994 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
ANNEX A L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Se substitueix l’import del preu públic per l’entrada de vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena pel següent:
Fins a tres metres lineals: 2.500 pessetes anyals.
Per cada metre o fracció addicional: 850 pessetes anyals.
Per cada placa de prohibició d’aparcament en una entrada de vehicles: 1.000 pessetes.
Tercer.- Queda derogat el preu públic per la utilització dels serveis mèdics municipals.
B.O.P núm. 312 – 30.12.1995
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 17 de novembre de 1995, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1996, ha quedat elevat a definitiu i es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988, Reguladora de les hisendes locals.
I) Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals, entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1996 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Se substitueix l’import del preu públic per l’entrada de vehicles a través de les voreres i
les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena:
Fins a tres metres lineals: 2.652 pessetes anyals.
Per cada metre o fracció addicional: 884 pessetes anyals.
Per cada placa de prohibició d’aparcament en una entrada de vehicles: 1.000 pessetes.
II) Les quotes que resultin d’aplicar les modificacions aprovades, s’han d’entendre que
deriven de les bases imposables generals vigents el 17 de novembre de 1995.
Si per a l’any 1996, per llei de pressupostos generals de l’Estat o normes similars, es
modifiquessin aquestes bases de manera general, s’ajustarien les ordenances per
absorbir dites modificacions.

B.O.P núm. 314 – 31.12.1996
No havent produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 18 d’octubre de 1996, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1997, ha quedat elevat a definitiu, i es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals:
Modificacions d’Ordenances Fiscals per a 1997.
Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1997 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Es modifica la següent tarifa:
Preu públic per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública
per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena:
Fins a tres metres lineals: 2.750 pessetes anyals.
Per cada metre o fracció addicional: 915 pessetes anyals.
Per cada placa de prohibició d’aparcament en una entrada de vehicles: 1.000 pessetes.
B.O.P núm. 313 – 31.12.1997
No havent-se produït cap mena de reclamació durant el període d’exposició pública de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de 13 de novembre de 1997, sobre modificació de
determinades Ordenances Fiscals per a 1998, ha quedat elevat a definitiu. Es publica el
text de dites modificacions de conformitat amb el propi acord i el que disposa l’article
17 de la Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes locals.
Modificació d’Ordenances Fiscals per a 1998.
Les següents modificacions de les Ordenances Fiscals entraran en vigor el dia 1 de
gener de 1998, i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX A L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Es modifica la següent tarifa:
Preu públic per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública
per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena:
Fins a tres metres lineals: 2.865 pessetes anyals.
Per cada metre o fracció addicional: 955 pessetes anyals.
Per cada placa de prohibició d’aparcament en una entrada de vehicles: 1.000 pessetes.
B.O.P núm. 290 – 4.12.1998
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 27 de novembre de 1998, va acordar:
Primer .- Ratificar la modificació provisional per a l’exercici de 1999 i següents de les
Ordenances Fiscals acordada pel Ple del dia 18 de setembre de 1998, que modifica les
quotes que queden fixades en la forma següent:
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
DEL DOMINI PÚBLIC
Pessetes
Ocupació via pública, períodes inferiors a un mes, m2 i dia
52
Ocupació via pública, per cada mes o fracció, m2 i dia
210
Ocupació terrenys amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada mes o
fracció i per m2
103

Ocupació terrenys amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i
similars, per cada m2 i dia
Entrada de vehicles, fins a 3 m.l.
Entrada vehicles, per cada metre addicional o fracció
Entrada vehicles, per cada placa de restricció aparcament
Recollida de gespa, fins a 150 m2 plantats
Recollida gespa, per cada 150 m2 o fracció addicional
Utilització instal·lacions pavelló per activitats esportives no federades, per
cada hora
Utilització instal·lacions pavelló per activitats esportives no federades,
mitjançant diverses hores setmanals durant tres mesos o més:
- 1 hora setmanal, per cada mes
- 2 hores setmanals, per cada mes
- 3 hores setmanals, per cada mes
Utilització del camp de futbol per activitats esportives no federades, a l’hora

52
2.950
985
1.030
2.060
2.060
3.090

7.725
15.450
22.660
1.030

Tercer.- Derogar, amb efectes del dia 1 de gener de 1999, l’Ordenança número 9
reguladora dels preus públics .
Quart.- Imposar les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local i aprovar les Ordenances Fiscals reguladores de les mateixes amb
les quotes aprovades pel Ple del dia 18 de setembre de 1998, que a continuació es
relacionen:
- Ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
- Entrades de vehicles a través de les voreres.
- Utilització d’instal·lacions públiques.
B.O.P núm. 280 – 23.11.1999
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 12 de novembre de 1999, va aprovar,
provisionalment, la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals vigents,
proposant un increment igual a l’IPC, previst en un 2%, més l’increment que
representarà prestar el servei de recollida d’escombraries diàriament.
L’exposició pública es farà mitjançant edictes al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i al tauler d’anuncis durant un període de trenta dies, per tal que puguin
formular-se reclamacions o suggeriments, amb el benentès que, en cas de no haver-n’hi,
l’aprovació provisional esdevindrà definitiva.
PREUS PÚBLICS
Ocupació via pública, períodes inferiors a un mes, m2 i dia
Ocupació via pública, per cada mes o fracció, m2 i dia
Ocupació terrenys amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada mes o
fracció i per m2
Ocupació terrenys amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i
similars, per cada m2 i dia
Entrada de vehicles, fins a 3 m.l.
Entrada vehicles, per cada metre addicional o fracció
Entrada vehicles, per cada placa de restricció aparcament
Recollida de gespa, fins a 150 m2 plantats
Recollida gespa, per cada 150 m2 o fracció addicional
Utilització instal·lacions pavelló per activitats esportives no federades, per

Pessetes
52
215
100
55
3.000
1.000
1.050
2.100
2.100

cada hora
Utilització instal·lacions pavelló per activitats esportives no federades,
mitjançant diverses hores setmanals durant tres mesos o més:
- 1 hora setmanal, per cada mes
- 2 hores setmanals, per cada mes
- 3 hores setmanals, per cada mes
Utilització del camp de futbol per activitats esportives no federades, a l’hora

3.150

7.880
15.760
23.115
1.050

B.O.P 311 - 28.12.2000
Dins el termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació d’algunes
tarifes de les Ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2001,
no s’han presentat reclamacions.
Per la qual cosa, de conformitat amb el que preveu l’article 13.3 de la Llei 39/88, de 18
de desembre reguladora de les Hisendes Locals, queden aprovats definitivament els
acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 16 de
novembre de 2000, del següent contingut:
Aprovar provisionalment la modicifació d’algunes les tarifes de les ordenances fiscals
per l’exercici de 2001, les quals quedaran en la forma següent:
PREUS PÚBLICS
-Ocupació via pública, per cada mes o fracció, i m2
-Ocupació terreys amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per
cada dia i per m2
-Ocupació terrenys amb parades, barraques, casetes, espectacles,
atraccions i similars, per cada m2 i dia
-Entrada vehicles, fins a 3 m.l.
-Entrada vehicles, per cada metre addicional o fracció
-Entrada vehicles, per cada plaça de restricció aparcament
-Recollida de gespa, fins a 150 m2 plantats
-Recollida gespa, per cada 150 m2 o fracció addicional
-Utilització instal·lacions pavelló per activitats esportives no
federades, per cada hora
-Utilització instal·lacions pavelló per activitats esportives no federades,
mitjançant diverses hores setmanals durant tres mesos o més:
-1 hora setmanal, per cada mes
- 2 hores setmanals, per cada mes
-3 hores setmanals, per cada mes
-Utilització del camp de futbol per activitats esportives no federades, a l’hora

Pessetes
1.200
50
65
3.200
1.050
1.050
2.200
2.200
3.300

8.275
16.550
24.275
1.100

B.O.P núm. 305 - 21.12.2001
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament mitjançant acord adoptat a la
sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2000 va aprovar provisionalment la modificació
de tarifes de les ordenançes fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de gener de
2002.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.

Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2002, -expressades en euros-queden
en la forma següent:
PREUS PÚBLICS
-Ocupació via pública, per cada mes o fracció, i m2
-Ocupació terreys amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per
cada dia i per m2
-Ocupació terrenys amb parades, barraques, casetes, espectacles,
atraccions i similars, per cada m2 i dia
-Ocupació terrenys amb materials i/o elements del ram de la
construcció (tanquetes, bastides, contenidors) per cada m2 i dia
-Tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament
parcial de la travessia urbana, per cada hora
-Entrada vehicles, fins a 3 m.l.
-Entrada vehicles, per cada metre addicional o fracció
-Entrada vehicles, per cada plaça de restricció aparcament
-Utilització instal·lacions pavelló per activitats esportives no
federades, per cada hora
-Utilització instal·lacions pavelló per activitats esportives no federades,
mitjançant diverses hores setmanals durant tres mesos o més:
-1 hora setmanal, per cada mes
- 2 hores setmanals, per cada mes
-3 hores setmanals, per cada mes
-Utilització del camp de futbol per activitats esportives no federades, a l’hora
-Muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats per personal
de la brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
-Dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
-Dins la jornada de treball, per cada hora del operari
-Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
-Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari
-Inscripcions al casal d’estiu:
-Per un mes
-Per dos germans, cadascun i per un mes
-Per 15 dies o fracció
-Per nens a partir de 1r.d’ESO, per un mes

Euros
7,20
0,30
0,40
0,15
9,00
20,00
6,55
6,55
20,65

51,75
103,45
151,75
6,90

15,00
12,00
19,85
16,85
75,00
66,10
37,50
93,75

B.O.P núm. 68 - 25.3.2002 i D.O.C. núm 3602 - 25.3.2002
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 28 de febrer de 2002 va aprovar
provisionalment la modificació de les tarifes de l’ordenança fiscal número 9 de preus
públics per a l’exercici 2002. L’expedient es podrà examinar a la secretaria d’aquest
Ajuntament durant el termini de trenta dies, comptadors a partir de l’endemà de la
darrera publicació d’aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA o al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, podent-se presentar les al·legacions,
reclamacions i/o suggeriments que s’estimin pertinents.

PREUS PÚBLICS
-Inscripcions al casal d’estiu:
-per nens de 3 a 5 anys:
per un mes
per una quinzena
per un mes i dinar
-per nens de més de 5 anys:
per un mes
per una quinzena
per un mes i dinar

85,00
50,00
195,00
100,00
60,00
210,00

B.O.P núm. 311 - 28.12.2002
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 28 d’octubre de 2002 va aprovar provisionalment la
modificació de tarifes de les ordenançes fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de
gener de 2003.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2003, queden en la forma següent:
PREUS PÚBLICS
euros
Ocupació via pública i terrenys públics:
- Amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada dia i per m2
- Amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, per cada
m2 i dia
- Amb materials i/o elements del ram de la construcció ( tanques, bastides,
contenidors) per cada m2 i dia
- D’altres tipus per dada mes o fracció i m2
- Tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial de
la travessia urbana, per cada hora
Entrada vehicles:
- Fins a 3 metres lineals
- Per cada metre addicional o fracció
- Per cada placa de restricció aparcament
Utilització instal.lacions pavelló per entitats d’altres municipis:
- Per entitats federades, per cada hora
- Per entitats no federades, per cada hora
Utilització del camp de futbol per entitats d’altres municipis:0
- Per entitats federades, per cada hora
- Per entitats no federades, per cada hora
Utilització locals culturals:

0,30
0,40
0,15
7,20
9,00
20,75
6,80
6,80
10,00
20,65
3,60
7,20

- Local baixos Ajuntament i C/ Vallmanya per la realització d’activitats
privades, per cada hora
Muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats pel personal de la
brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari
Inscripcions al casal d’estiu:
- Per nens de 3 a 5 anys
- per un mes
- per una quinzena
- per un mes i dinar
- Per nens de més de 5 anys
- per un mes
- per una quinzena
- per un mes i dinar
Servei d’abastament d’aigua:
- Consum d’aigua, trimestralment:
- mínim fins a 42 m3
- de 42 a 60 m3
- de 61 a 81 m3
- de 82 a 102 m3
- de 103 a 123 m3
- de 124 a 201 m3
- més de 202 m3
- Pòlissa contractació servei:
- dret de connexió
- treballs i materials
- comptador
- Conservació instal.lacions trimestralment

3,00

15,00
12,00
19,85
16,85

88,25
52,00
202,50
104,00
62,30
218,00

0,37
0,42
0,47
0,54
0,61
0,69
0,81
320,49
80,18
200,35
9,00

MODIFICACIONS

PLE 15-05-2003
Per unanimitat dels assistents s’acorda,
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de l’ordenança fiscal
número 9 de preus públics per l’exercici del 2003, les quals quedaran en la forma
següent:
Inscripcions al casal d’estiu:
- Per nens de P3, P4 i P5
- per un mes
- per una quinzena
- per un mes i dinar
- per una quinzena i dinar

91,00
55,00
221,00
156,00

- Per nens de 1r, 2n, 3r i 4t
- per un mes
- per una quinzena
- per un mes i dinar
- per una quinzena i dinar
- per nens de 5è i 6è
- per un mes
- per una quinzena
- per un mes i dinar
- per una quinzena i dinar
- Per nens d’ESO
- per un mes
- per una quinzena
- per un mes i dinar
- per una quinzena i dinar

110,00
70,00
240,00
175,00
115,00
75,00
245,00
190,00
120,00
80,00
250,00
195,00

B.O.P núm. 313 - 31.12.2003
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 10 de novembre de 2003 va aprovar provisionalment
la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r
de gener de 2004.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2004, queden en la forma següent:
PREUS PÚBLICS
euros
Ocupació via pública i terrenys públics:
- Amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada dia i per m2
0,30
- Amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, per cada
m2 i dia
0,40
- Amb materials i/o elements del ram de la construcció ( tanques, bastides,
contenidors) per cada m2 i dia
0,15
- D’altres tipus per dada mes o fracció i m2
7,20
- Tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial de
la travessia urbana, per cada hora
9,00
Entrada vehicles:
- Fins a 3 metres lineals
22,83
- Per cada metre addicional o fracció
7,48
- Per cada placa de restricció aparcament
7,48
Connexió al Col.lector del Pla de Santa Margarida
- per cada habitatge o establiment comercial o industrial
1.500,00
- per connexió de 2 hagitatges d’un mateix edifici, cadascun
1.125,00
- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
900,00
- per connexió de 4 o més habitatges d’un mateix edifici, cadascun
750,00
Utilització instal.lacions pavelló per entitats d’altres municipis:

- Per entitats federades, per cada hora
- Per entitats no federades, per cada hora
Utilització del camp de futbol per entitats d’altres municipis:
- Per entitats federades, per cada hora
- Per entitats no federades, per cada hora
Utilització locals culturals:
- Local baixos Ajuntament, C/ Vallmanya, sala annexa casal gent gran i
casal-teatre Pare Casals, per la realització d’activitats privades, per cada hora
Cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores
- per la reposició de cada cadira trencada
Muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats pel personal de la
brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari
Inscripcions al casal d’estiu:
- Per nens de 3 a 5 anys
- per un mes
- per una quinzena
- per un mes i dinar
- Per nens de més de 5 anys
- per un mes
- per una quinzena
- per un mes i dinar
Servei d’abastament d’aigua:
- Consum d’aigua, trimestralment:
- mínim fins a 14 m3
- de 14 a 20 m3
- de 20 a 27 m3
- de 27 a 34 m3
- de 34 a 41 m3
- de 41 a 67 m3
- més de 67 m3
- Pòlissa contractació servei:
- dret de connexió
- treballs i materials
- comptador
- Conservació instal.lacions trimestralment

10,00
20,65
3,60
7,20

4,00
0,25
18,00

15,60
12,48
20,64
17,52

88,25
52,00
202,50
104,00
62,30
218,00

0,3919
0,4456
0,4995
0,5763
0,6533
0,7377
0,8682
341,65
85,47
213,58
9,59

B.O.P núm. 314 - 31.12.2004
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 17 de novembre de 2004 va aprovar provisionalment
la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r
de gener de 2005.

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2005, queden en la forma següent:
PREUS PÚBLICS
euros
Ocupació via pública i terrenys públics:
- Amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada dia i per m2
0,33
- Amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, per cada
m2 i dia
0,44
- Amb materials i/o elements del ram de la construcció ( tanques, bastides,
contenidors) per cada m2 i dia
0,16
- D’altres tipus per dada mes o fracció i m2
7,92
- Tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial de
la travessia urbana, per cada hora
9,90
Entrada vehicles:
- Fins a 3 metres lineals
23,97
- Per cada metre addicional o fracció
7,85
- Per cada placa de restricció aparcament
7,85
Connexió al Col.lector del Pla de Santa Margarida
- per cada habitatge o establiment comercial o industrial
1.500,00
- per connexió de 2 hagitatges d’un mateix edifici, cadascun
1.125,00
- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
900,00
- per connexió de 4 o més habitatges d’un mateix edifici, cadascun
750,00
Utilització instal.lacions pavelló:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
10,50
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
10,50
- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
21,68
Utilització instal.lacions ( vestidors o llum ) del camp de futbol:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
3,78
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
3,78
- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
7,56
Utilització locals municipals per la realització d’activitas privades, per
cada hora:
- baixos Ajuntament
4,20
- pis carrer Vallmanya
4,20
- sala annexa casal gent gran
5,00
- teatre casal Pare Casals
6,00
Cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores
0,26
- per la reposició de cada cadira trencada
18,90
Muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats pel personal de la
brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
20,60
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari
17,48
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
25,64
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari
22,52
Inscripcions al casal d’estiu:
- Per nens de 3 a 5 anys
- per un mes
92,66

- per una quinzena
- per un mes i dinar
- Per nens de més de 5 anys
- per un mes
- per una quinzena
- per un mes i dinar
Servei d’abastament d’aigua:
- Consum d’aigua, trimestralment:
- mínim fins a 14 m3
- de 14 a 20 m3
- de 20 a 27 m3
- de 27 a 34 m3
- de 34 a 41 m3
- de 41 a 67 m3
- més de 67 m3
- Pòlissa contractació servei:
- dret de connexió
- treballs i materials
- comptador
- Conservació instal.lacions trimestralment

54,60
212,62
109,20
65,41
228,90

0,4114
0,4678
0,5244
0,6051
0,6859
0,7745
0,9059
358,73
89,74
224,25
10,06

B.O.P núm. 111 – 10.05.2005
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88, de 18 de desembre
reguladora de les Hisendes Locals, l’article 111 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament mitjançant acord
adoptat a la sessió plenària del dia 2 de març de 2005 va aprovar provisionalment la
modificació de tarifes de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir del dia 1r de
juliol de 2005.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes modificades de les ordenances fiscals per l’exercici de 2005, queden en la
forma següent:
PREUS PÚBLICS
Servei d’abastament d’aigua:
- Consum d’aigua, trimestralment:
- mínim fins a 42 m3
- de 42 a 60 m3
- de 60 a 81 m3
- de 81 a 102 m3
- de 102 a 123 m3
- de 123 a 201 m3
- més de 201 m3
- Boques d’incendis privades:
- dret de connexió
- servei d’incendis – abonats d’una boca
- servei d’incendis – resta de boques
- fiances de subministrament

0,4068
0,4625
0,5185
0,5982
0,6781
0,7657
0,9012
2.167,88
159,38
31,94
157,58

B.O.P núm. 312 - 30.12.2005
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 16 de novembre de
2005 va aprovar provisionalment la modificació de tarifes de les ordenances fiscals que
hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2006.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici de 2006, queden en la forma següent:
PREUS PÚBLICS
euros
Ocupació via pública i terrenys públics:
- Amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada dia i per m2
0,34
- Amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, per cada
m2 i dia
0,45
- Amb materials i/o elements del ram de la construcció ( tanques, bastides,
contenidors) per cada m2 i dia
0,17
- D’altres tipus per dada mes o fracció i m2
8,25
Tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial
10,30
de la travessia urbana, per cada hora
Entrada vehicles:
- Fins a 3 metres lineals
24,97
- Per cada metre addicional o fracció
8,18
- Per cada placa de restricció aparcament
8,18
Connexió al Col.lector del Pla de Santa Margarida
- per cada habitatge o establiment comercial o industrial
1.500,00
- per connexió de 2 hagitatges d’un mateix edifici, cadascun
1.125,00
- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
900,00
- per connexió de 4 o més habitatges d’un mateix edifici, cadascun
750,00
Utilització instal.lacions pavelló:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
10,94
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
10,94
- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
22,60
Utilització instal.lacions ( vestidors o llum ) del camp de futbol:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
3,95
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
3,95
- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
7,90
Utilització locals municipals per la realització d’activitas privades, per
cada hora:
- baixos Ajuntament
4,40
- pis carrer Vallmanya
4,40
- sala annexa casal gent gran
5,20
- teatre i/o aules casal Pare Casals
6,25
Cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores
0,27
- per la reposició de cada cadira trencada
19,70
Cessió de taules:
- per cada taula i per 48 hores
3,00

- per al reposició de cada taula trencada
30,00
Cessió de mòduls/peces escenari:
- per cada mòdul i per 48 hores
5,00
Compulses, autentificacions i/o similars, per cada document
0,50
Muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats pel personal de la
brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
21,46
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari
18,20
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
26,71
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari
23,46
Inscripcions al casal d’estiu:
- Per nens de 3 a 5 anys
- per un mes
96,55
- per una quinzena
56,90
- per un mes i dinar
221,55
- Per nens de més de 5 anys
- per un mes
113,78
- per una quinzena
68,15
- per un mes i dinar
238,50
Servei d’abastament d’aigua:
- Consum d’aigua, trimestralment:
- mínim fins a 14 m3
0,4239
- de 14 a 20 m3
0,4819
- de 20 a 27 m3
0,5403
- de 27 a 34 m3
0,6233
- de 34 a 41 m3
0,7066
- de 41 a 67 m3
0,7979
- més de 67 m3
0,9391
- Pòlissa contractació servei:
- dret de connexió
373,80
- treballs i materials
93,51
- comptador
233,67
- Conservació instal.lacions trimestralment
10,48
- Recàrrec impagament
3,75
- Boques d’incendis privades:
- dret de connexió
2.258,93
- servei d’incendis – abonats d’una boca
166,07
- servei d’incendis – resta de boques
33.28
- fiances de subministrament
164,20

B.O.P núm. 269 – 10.11.2006
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 30 d’octubre de 2006 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2007 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals
que a continuació es relacionen:
- Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

-

Núm. 3 : reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Núm. 6 : reguladora de la taxa llicències obertura establiments.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
Núm. 11 : reguladora de la taxa de llicències urbanístiques.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que
tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà
definitiu i les modificacions s’entendran aprovades definitivament.
B.O.P núm. 311 – 29.12.2006
En Compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del text Refòs de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Rea Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’Ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 30 d’octubre de 2006
va aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals que
hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2007.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici del 2007, queden en la forma següent:
PREUS PÚBLICS
euros
Ocupació via pública i terrenys públics:
- Amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada dia i per m2
0,35
- Amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, per cada
m2 i dia
0,46
- Amb materials i/o elements del ram de la construcció ( tanques, bastides,
contenidors) per cada m2 i dia
0,18
- D’altres tipus per dada mes o fracció i m2
8,50
Tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial
10,60
de la travessia urbana, per cada hora
Entrada vehicles:
- Fins a 3 metres lineals
25,70
- Per cada metre addicional o fracció
8,40
- Per cada placa de restricció aparcament
8,40
Connexió al Col.lector del Pla de Santa Margarida
- per cada habitatge o establiment comercial o industrial
1.500,00
- per connexió de 2 hagitatges d’un mateix edifici, cadascun
1.125,00
- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
900,00
- per connexió de 4 o més habitatges d’un mateix edifici, cadascun
750,00
Utilització instal.lacions pavelló:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
11,25
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
11,25

- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
Utilització instal.lacions ( vestidors o llum ) del camp de futbol:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
Utilització locals municipals per la realització d’activitas privades, per
cada hora:
- baixos Ajuntament
- pis carrer Vallmanya
- sala annexa casal gent gran
- teatre i/o aules casal Pare Casals
Cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores
- per la reposició de cada cadira trencada
Cessió de taules:
- per cada taula i per 48 hores
- per al reposició de cada taula trencada
Cessió de mòduls/peces escenari:
- per cada mòdul i per 48 hores
Compulses, autentificacions i/o similars, per cada document
Muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats pel personal de la
brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari
Inscripcions al casal d’estiu:
- Per nens de 3 a 5 anys
- per un mes
- per una quinzena
- per un mes i dinar
- Per nens de més de 5 anys
- per un mes
- per una quinzena
- per un mes i dinar
Servei d’abastament d’aigua:
- Consum d’aigua, trimestralment:
- mínim fins a 14 m3
- de 14 a 20 m3
- de 20 a 27 m3
- de 27 a 34 m3
- de 34 a 41 m3
- de 41 a 67 m3
- més de 67 m3
- Pòlissa contractació servei:
- dret de connexió
- treballs i materials
- comptador
- Conservació instal.lacions trimestralment
- Recàrrec impagament

23,30
4,05
4,05
8,15

4,50
4,50
5,35
6,40
0,28
20,30
3,00
30,00
5,00
0,50

22,10
18,75
27,50
24,15

99,45
58,60
228,20
117,20
70,20
245,65

0,4366
0,4964
0,5565
0,6420
0,7278
0,8218
0,9673
385,01
96,32
240,68
11,25
3,86

- Boques d’incendis privades:
- dret de connexió
- servei d’incendis – abonats d’una boca
- servei d’incendis – resta de boques
- fiances de subministrament

2.326,70
171,05
34,28
169,13

B.O.P núm. 306 – 22.12.2007
En Compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del text Refòs de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Rea Decret 2/2004 de 5 de març, es fa públic que
l’Ajuntament mitjançant acord adoptat a la sessió plenària del dia 12 de novembre de
2007 va aprovar provisionalment la modificació de les tarifes de les ordenances fiscals
que hauran de regir a partir del dia 1r de gener de 2008.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient sense que s’hagin
presentat reclamacions, per la qual cosa l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Les tarifes de les ordenances fiscals per l’exercici del 2008, queden en la forma següent:
PREUS PÚBLICS
euros
Ocupació via pública i terrenys públics:
- Amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada dia i per m2
0,39
- Amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, per cada
m2 i dia
0,51
- Amb materials i/o elements del ram de la construcció ( tanques, bastides,
contenidors) per cada m2 i dia
0,20
- D’altres tipus per dada mes o fracció i m2
9,35
Tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial
11,66
de la travessia urbana, per cada hora
Entrada vehicles:
- Fins a 3 metres lineals
28,27
- Per cada metre addicional o fracció
9,24
- Per cada placa de restricció aparcament
9,24
Connexió al Col.lector del Pla de Santa Margarida
- per cada habitatge o establiment comercial o industrial
1.650,00
- per connexió de 2 hagitatges d’un mateix edifici, cadascun
1.237,50
- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
990,00
- per connexió de 4 o més habitatges d’un mateix edifici, cadascun
825,00
Utilització instal.lacions pavelló:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
12,38
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
12,38
- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
25,63
Utilització instal.lacions ( vestidors o llum ) del camp de futbol:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
4,46
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
4,46
- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
8,97
Utilització locals municipals per la realització d’activitas privades, per
cada hora:
- baixos Ajuntament
4,95
- pis carrer Vallmanya
4,95
- sala annexa casal gent gran
5,90

- teatre i/o aules casal Pare Casals
7,05
Cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores
0,31
- per la reposició de cada cadira trencada
22,33
Cessió de taules:
- per cada taula i per 48 hores
3,30
- per al reposició de cada taula trencada
33,00
Cessió de mòduls/peces escenari:
- per cada mòdul i per 48 hores
5,50
Compulses, autentificacions i/o similars, per cada document
0,55
Muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats pel personal de la
brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
24,31
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari
20,63
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
30,25
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari
26,57
Servei d’abastament d’aigua:
- Consum d’aigua, trimestralment:
- mínim fins a 14 m3
0,4496
- de 14 a 20 m3
0,5112
- de 20 a 27 m3
0,5732
- de 27 a 34 m3
0,6612
- de 34 a 41 m3
0,7496
- de 41 a 67 m3
0,8464
- més de 67 m3
0,9963
- Pòlissa contractació servei:
- dret de connexió
396,56
- treballs i materials
99,20
- comptador
247,90
- Conservació instal.lacions trimestralment
11,58
- Recàrrec impagament
3,97
- Boques d’incendis privades:
- dret de connexió
2.396,50
- servei d’incendis – abonats d’una boca
176,18
- servei d’incendis – resta de boques
35,30
- fiances de subministrament
174,20
B.O.P núm. 264 – 03.11.2008
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 30 d’octubre de 2008 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals
que a continuació es relacionen:
- Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Núm. 3 : reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
- Núm. 6 : reguladora de la taxa llicències obertura establiments.
- Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
- Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.

-

Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
Núm. 11 : reguladora de la taxa de llicències urbanístiques.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que
tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà
definitiu i les modificacions s’entendran aprovades definitivament.
B.O.P núm. 306 – 22.12.2008
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 30 d’octubre de 2008 va aprovar la
modificaió d’algunes de les tarifes de les ordenances fiscals, havent-se portat a terme
informació pública i resltes les al.legacions presentades (Ple del dia 18/12/2008), les
tarifes que seran vigents per l’exercici de 2009 i següents seran les que s’indiquen:
PREUS PÚBLICS
euros
Ocupació via pública i terrenys públics:
- Amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada dia i per m2
0,41
- Amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, per cada
m2 i dia
0,53
- Amb materials i/o elements del ram de la construcció ( tanques, bastides,
0,21
contenidors) per cada m2 i dia
- D’altres tipus per dada mes o fracció i m2
9,72
Tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial
12,13
de la travessia urbana, per cada hora
Entrada vehicles:
- Fins a 3 metres lineals
29,40
- Per cada metre addicional o fracció
9,61
- Per cada placa de restricció aparcament
9,95
Connexió al Col.lector del Pla de Santa Margarida
- per cada habitatge o establiment comercial o industrial
1.716,00
- per connexió de 2 hagitatges d’un mateix edifici, cadascun
1.287,00
- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
1.029,60
- per connexió de 4 o més habitatges d’un mateix edifici, cadascun
858,00
Utilització instal.lacions pavelló:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
12,88
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
12,88
- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
26,66
Utilització instal.lacions ( vestidors o llum ) del camp de futbol:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
4,64
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
4,64
- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
9,33
Utilització locals municipals per la realització d’activitas privades, per
cada hora:
- baixos Ajuntament
5,15

- pis carrer Vallmanya
5,15
- sala annexa casal gent gran
6,14
- teatre i/o aules casal Pare Casals
7,33
Cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores
0,32
- per la reposició de cada cadira trencada
23,22
-per cada dia de més que tardin en retornar-les i per cadira
0,64
Cessió de taules:
- per cada taula i per 48 hores
3,43
- per al reposició de cada taula trencada
34,32
- per cada dia de més que tardin en retornar-les i per cadira
6,86
Cessió de mòduls/peces escenari:
- per cada mòdul i per 48 hores
5,72
- per cada dia de més que tardin en retornarlos i per mòdul
12,00
Compulses, autentificacions i/o similars, per cada document
0,57
Muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats pel personal de la
brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
25,28
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari
21,46
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
31,46
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari
27,63
Servei d’abastament d’aigua:
- Consum d’aigua, trimestralment:
- mínim fins a 14 m3
0,4676
- de 14 a 20 m3
0,5316
- de 20 a 27 m3
0,5961
- de 27 a 34 m3
0,6876
- de 34 a 41 m3
0,7796
- de 41 a 67 m3
0,8803
- més de 67 m3
1,0362
- Pòlissa contractació servei:
- dret de connexió
412,42
- treballs i materials
103,16
- comptador
257,81
- Conservació instal.lacions trimestralment
12,04
- Recàrrec impagament
4,12
- Boques d’incendis privades:
- dret de connexió
2.492,36
- servei d’incendis – abonats d’una boca
183,22
- servei d’incendis – resta de boques
36,71
- fiances de subministrament
181,16

B.O.P núm. 313 – 31.12.2009
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 17 de desembre de 2009 va aprovar
provisionalment la modificaió de l’ordenança fiscal número 9 de prreus públics, pel que
fa a les tarifes pel servei d’abastament d’aigua potable, per l’exercici 2010, que quedarà
en la forma següent:

2010
Ús domèstic
Quota servei + inversió (trimestre)

18,00 €

Bloc 1 < 30 m3 / trimestre

0,50 €/m3

Bloc 2 de 30 a 54 m3/trimestre

0,70 €/m3

Bloc 3 de 54 a 90 m3/trimestre

1,00 €/m3

Bloc 4 > 90 m3/trimestre

1,50 €/m3

Ús Comercial /industrial
Quota servei + inversió (trimestre)

18,00 €

Bloc 1 < 30 m3 / trimestre

0,50 €/m3

Bloc 2 de 30 a 54 m3/trimestre

0,70 €/m3

Bloc 3 de 54 a 90 m3/trimestre

1,00 €/m3

Bloc 4 > 90 m3/trimestre

1,00 €/m3

B.O.P de 11.11.2010
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
realitzada el dia 3 de novembre de 2010 ha aprovat, per majoria absoluta dels seus
membres, per a l’exercici de 2011 i següents
•

La modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen:
-

•

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.

La imposició i ordenació de les següents ordenances:
-

Reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic loal per les empreses de transport d’energia elèctrica.
Reguladora del servei d’atenció domiciliària.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
els acords anteriors per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, les persones que

tinguin interès puguin examinar l’expedient, que està a la secretaria municipal, i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions els acords de caràcter provisional
esdevindran definitius quedant aprovades definitivament tant les modificacions com les
imposicions i ordenacions de les noves ordenances.
B.O.P de 30.12.2010
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 3 de novembre de 2010 va aprovar
provisionalment:
• La modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals, i
• La imposició i ordenació de les ordenances següents:
- Reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic loal per les empreses de transport d’energia elèctrica, i
- Reguladora del servei d’atenció domiciliària.
havent-se portat a terme informació pública dels citats acords plenaris sense que s’hagin
formulat al·legacions, pel que els acords provisionals han esdevingut definitius, i-en
conseqüència- les tarifes que seran vigents per l’exercici 2011 i següents seran les que
s’indiquen:
PREUS PÚBLICS
euros
Ocupació via pública i terrenys públics:
- Amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada dia i per m2
- Amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, per cada
m2 i dia
- Amb materials i/o elements del ram de la construcció ( tanques, bastides,
contenidors) per cada m2 i dia
- D’altres tipus per dada mes o fracció i m2
Tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial
de la travessia urbana, per cada hora
Entrada vehicles:
- Fins a 3 metres lineals
- Per cada metre addicional o fracció
- Per cada placa de restricció aparcament
Connexió al Col.lector del Pla de Santa Margarida
- per cada habitatge o establiment comercial o industrial
- per connexió de 2 hagitatges d’un mateix edifici, cadascun
- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
- per connexió de 4 o més habitatges d’un mateix edifici, cadascun
Utilització instal.lacions pavelló:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
Utilització instal.lacions ( vestidors o llum ) del camp de futbol:
- Per entitats no federades del municipi, per cada hora
- Per entitats federades de fora del municipi, per cada hora
- Per entitats no federades de fora del municipi, per cada hora
Utilització locals municipals per la realització d’activitas privades, per
cada hora:

0,42
0,70
0,21
10,00
12,49
30,28
9,89
10,24
1.767,48
1.325,61
1.060,48
883,74
13,26
13,26
27,45
4,77
4,77
9,60

- pis carrer Vallmanya
- sala annexa casal gent gran
- teatre i/o aules casal Pare Casals
Cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores
- per la reposició de cada cadira trencada
-per cada dia de més que tardin en retornar-les i per cadira
Cessió de taules:
- per cada taula i per 48 hores
- per al reposició de cada taula trencada
- per cada dia de més que tardin en retornar-les i per cadira
Cessió de mòduls/peces escenari:
- per cada mòdul i per 48 hores
- per cada dia de més que tardin en retornarlos i per mòdul
Compulses, autentificacions i/o similars, per cada document
Muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats pel personal de la
brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari
Servei d’abastament d’aigua: les que s’indiquen a continuació més els
percentatge de l’IPC a Catalunya a 31 de desembre de 2010:
- Ús domèstic:
- quota servei + inversió ( trimestre )
- Bloc 1 < 30 m3 / trimestre
- Bloc 2 de 30 a 54 m3/trimestre
- Bloc 3 de 54 a 90 m3/trimestre
- Bloc 4 > 90 m3/trimestre
- Ús comercial/industrial:
- quota servei + inversió ( trimestre )
- Bloc 1 < 30 m3 / trimestre
- Bloc 2 de 30 a 54 m3/trimestre
- Bloc 3 de 54 a 90 m3/trimestre
- Bloc 4 > 90 m3/trimestre

5,30
6,32
7,54
0,33
23,91
0,65
3,53
35,34
7,06
5,89
12,10
1,00

26,03
22,10
32,40
28,45

19,80
0,55 €/m3
0,77 €/m3
1,10 €/m3
1,65 €/m3

19,80
0,55 €/m3
0,77 €/m3
1,10 €/m3
1,10 €/m3

B.O.P de 14.11.2011
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 9 de novembre de 2011 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Núm. 2 : reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Núm. 3: reguladora de l’impost sobre construccions

-

Núm. 4: reguladora de l’impost sobre increment valor terrenys
Núm. 6: reguladora de la taxa llicències mediambientals i obertura
establiments.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
Núm. 10: Impost sobre activitats econòmiques.
Núm. 11: Taxa de llicències urbanístiques.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
els acords anteriors per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.

B.O.P de 28.12.2011
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 10 de novembre de 2011 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2012 i següents.
La informació pública de l’acord plenari s’ha dut a terme sense que s’hagin formulat
al·legacions, per la qual cosa els acords provisionals esdevenen definitius, per la qual
cosa;
PRIMER: S’aprova definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de els
ordenances fiscals per l’exercici del 2012 i següents, en la forma següent:
euros
Ocupació via pública i terrenys públics:
- Amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada dia i per m2
- Amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, per cada
m2 i dia
- Amb materials i/o elements del ram de la construcció ( tanques, bastides,
contenidors) per cada m2 i dia
- D’altres tipus per dada mes o fracció i m2
Tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial
de la travessia urbana, per cada hora
Entrada vehicles:
- Fins a 3 metres lineals
- Per cada metre addicional o fracció
- Per cada placa de restricció aparcament
Connexió al Col.lector del Pla de Santa Margarida
- per cada habitatge o establiment comercial o industrial
- per connexió de 2 hagitatges d’un mateix edifici, cadascun
- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
- per connexió de 4 o més habitatges d’un mateix edifici, cadascun

0,43
0,70
0,23
10,30
12,86
40,00
15,00
15,00
1.820,50
1.365,37
1.092,29
910,25

Utilització instal.lacions pavelló, per cada hora o fracció:
- Per persones o entitats no federades del municipi
- Per entitats federades de fora del municipi
- Per persones o entitats no federades de fora del municipi
Utilització instal.lacions ( vestidors o llum ) del camp de futbol, per cada
hora o fracció:
- Per persones o entitats no federades del municipi
- Per entitats federades de fora del municipi
- Per persones o entitats no federades de fora del municipi
Utilització locals municipals per la realització d’activitas de caràcter o
interès general ( esportiu, cultural, social i similar), per cada hora:
- pis carrer Vallmanya
- sala annexa casal gent gran
- teatre casal Pare Casals
- corral Can Molins
- escenari pavelló
- sala d’actes o vestíbul teatre:
Utilització locals municipals per la realització d’activitas d’interes privat
o amb afany de lucre, per cada hora:
- pis carrer Vallmanya
- sala annexa casal gent gran
- teatre casal Pare Casals
- corral Can Molins
- escenari pavelló
- sala d’actes o vestíbul teatre:
- pista escola vella
Cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores
- per la reposició de cada cadira trencada
-per cada dia de més que tardin en retornar-les i per cadira
Cessió de taules:
- per cada taula i per 48 hores
- per al reposició de cada taula trencada
- per cada dia de més que tardin en retornar-les i per taula
Cessió de mòduls/peces escenari:
- per cada mòdul i per 48 hores
- per cada dia de més que tardin en retornarlos i per mòdul
Compulses, autentificacions i/o similars,
- fins a 10 documents, per cada foli
- d’11 a 25 documents, en total
- més de 25 fins màxim 50 documents, en total
Muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats pel personal de la
brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari
Servei d’atenció domiciliària:
- servei bàsic atenció domicili, per cada hora
- servei de teleasistència, cada mes

20,00
20,00
40,00

10,00
10,00
20,00

7,50
10,00
40,00
25,00
15,00
20,00

15,00
20,00
8,00
50,00
30,00
40,00
10,00
0,34
24,62
0,66
3,63
36,40
7,27
6,06
12,46
2,00
40,00
80,00

26,81
22,76
33,37
29,30
11,70
8,43

Servei d’abastament d’aigua:
- Consul ús domèstic:
- quota servei + inversió ( trimestre )
- Bloc 1 < 30 m3 / trimestre
- Bloc 2 de 30 a 54 m3/trimestre
- Bloc 3 de 54 a 90 m3/trimestre
- Bloc 4 > 90 m3/trimestre
- Ús comercial/industrial:
- quota servei + inversió ( trimestre )
- Bloc 1 < 30 m3 / trimestre
- Bloc 2 de 30 a 54 m3/trimestre
- Bloc 3 de 54 a 90 m3/trimestre
- Bloc 4 > 90 m3/trimestre
- cessió
- reconnexió
- nova pòlissa
- dret de connexió
- comptador
- feina i material
- recàrrec per impagament: 20 % del deute

21,0058
0,5835
€/m3
0,8169
€/m3
1,1670
€/m3
1,7505
€/m3

21,0058
0,5835
€/m3
0,8169
€/m3
1,1670
€/m3
1,1670
€/m3

32,64
60,47
408,46
255,34
102,18

SEGON: S’aprova el règim de bonificacions i/o modificacions dels preus per la
utilització de locals, següent:
o La Junta de Govern podrà acordar una bonificació de fins al 100% d’alguna de
les tarifes, si la utilització dels locals implica d’altres tipus de compensacions
(taquillatge, intercanvi d’actuacions, etc) o es donin altres circumstàncies no
estrictament econòmiques que es valorin (tradicions, suport a iniciatives
populars o a grups locals, etc).
o Les tarifes s’incrementaran si a més de la utilització d’algun dels locals es fan
servir equips complementaris com: projector, pantalla, equips de so i/o de llums
i/o d’altres tipus. Aquest increment serà aprovat per la Junta de Govern i els
usuaris en seran coneixedors abans de la utilització efectiva del local. Tanmateix
podrà acordar-se la bonificació esmentada en el punt anterior sobre aquest
increment.
B.O.P de 14.11.2012
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 25 d’octubre de 2012 ha aprovat, per majoria absoluta

dels seus membres, per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles (urbana i rústega).
Núm. 6: reguladora de la taxa llicències mediambientals i obertura
establiments.
Núm. 7 : reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Núm. 8 : reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.
B.O.P de 31.12.2012
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 25 d’octubre de 2012 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2013 i següents.
La informació pública de l’acord plenari s’ha dut a terme sense que s’hagin formulat
al·legacions, per la qual cosa els acords provisionals esdevenen definitius, per la qual
cosa es fan públiques les tarifes de les ordenances fiscals que seran vigents per
l’exercici del 2013 i següents, que queden en la forma següent:
PREUS PÚBLICS
euros
Ocupació via pública i terrenys públics:
- Amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada dia i per m2
- Amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, fins a
200 m2 , per cada m2 i dia
- Amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, de més
de 200 m2 , per cada m2 i dia
- Amb materials i/o elements del ram de la construcció ( tanques, bastides,
contenidors) per cada m2 i dia
- D’altres tipus per dada mes o fracció, i m2
Tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial
de la travessia urbana, per cada hora
Entrada vehicles:
- Fins a 3 metres lineals
- Per cada metre addicional o fracció
- Per cada placa de restricció aparcament
Connexió al Col.lector del Pla de Santa Margarida
- per cada habitatge o establiment comercial o industrial
- per connexió de 2 hagitatges d’un mateix edifici, cadascun

0,44
0,70
0,50
0,23
10,30
12,86
40,00
15,00
15,00
1.820,50
1.365,37

- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
- per connexió de 4 o més habitatges d’un mateix edifici, cadascun
Utilització instal.lacions pavelló, per cada hora o fracció:
- Per persones o entitats no federades del municipi
- Per entitats federades de fora del municipi
- Per persones o entitats no federades de fora del municipi
Utilització instal.lacions ( vestidors o llum ) del camp de futbol, per cada
hora o fracció:
- Per persones o entitats no federades del municipi
- Per entitats federades de fora del municipi
- Per persones o entitats no federades de fora del municipi
Uilització del local municipal “corral de Can Molins”
- activitats d’interés general, per cada hora:
- activitats d’interès privat, per cada hora:
- exposicions d’1 dia (màxim 8 hores):
- exposicions caps de setmana:
Utilització del teatre municipal:
Ús sense tècniques

Privats de
fora del
municipi
Entitats de
fora del
municipi 1
Privats del
municipi
Entitats del
municipi 2

Mig dia
(fins a 5
hores)
259.46

Dia sencer
(a partir de
5 hores)
354.46

Ús amb
tècniques
Mig dia
(fins a 5
hores)
418.33

129.19

169.69

209.11

287.94

129.19

169.69

209.11

287.94

0

0

0

0

Dia sencer
(a partir de
5 hores)
574.77

1 Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes. Cal presentar els
Estatuts.
2 Entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i censades al registre
municipal d’entitats.
Utilització d’altres locals municipals per la realització d’activitas de
caràcter o interès general ( esportiu, cultural, social i similar), per cada
hora:
- pis carrer Vallmanya
- sala annexa casal gent gran
- escenari pavelló
- sala d’actes o vestíbul teatre:
Utilització d’altres locals municipals per la realització d’activitas
d’interes privat o amb afany de lucre, per cada hora:
- pis carrer Vallmanya
- sala annexa casal gent gran
- escenari pavelló
- sala d’actes o vestíbul teatre:

1.092,29
910,25
20,00
20,00
40,00

10,00
10,00
20,00
10,00
20,00
60,00
100,00

7,50
10,00
10,00
20,00

15,00
20,00
20,00
40,00

- pista escola vella
Cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores
- per la reposició de cada cadira trencada
- per cada dia de més que tardin en retornar-les i per cadira
Cessió de taules:
- per cada taula i per 48 hores
- per al reposició de cada taula trencada
- per cada dia de més que tardin en retornar-les i per taula
Cessió de mòduls/peces escenari:
- per cada mòdul i per 48 hores
- per cada dia de més que tardin en retornar-los i per mòdul
Compulses, autentificacions i/o similars, fins a un màxim de 50
compulses, per cada foli
Servei de reprografia, ( fotocòpies):
- Per cadascuna
Muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats pel personal de la
brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial
- Fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari
Servei d’atenció domiciliària:
- servei bàsic atenció domicili, per cada hora
- servei de teleasistència, cada mes
Servei d’abastament d’aigua:
- Consul ús domèstic:
- quota servei + inversió ( trimestre )
- Bloc 1 < 30 m3 / trimestre
- Bloc 2 de 30 a 54 m3/trimestre
- Bloc 3 de 54 a 90 m3/trimestre
- Bloc 4 > 90 m3/trimestre
- Consum ús comercial/industrial:
- quota servei + inversió ( trimestre )
- Bloc 1 < 30 m3 / trimestre
- Bloc 2 de 30 a 54 m3/trimestre
- Bloc 3 de 54 a 90 m3/trimestre
- Bloc 4 > 90 m3/trimestre
- cessió
- reconnexió
- nova pòlissa
- dret de connexió
- comptador
- feina i material

10,00
0,34
24,62
0,66
3,63
36,40
7,27
6,06
12,46
2,06

0,50

26,81
22,76
33,37
29,30
11,70
8,43

21,0058
0,5835
€/m3
0,8169
€/m3
1,1670
€/m3
1,7505
€/m3

21,0058
0,5835
€/m3
0,8169
€/m3
1,1670
€/m3
1,1670
€/m3

32,64
60,47
408,46
255,34
102,18

- recàrrec per impagament: 20 % del deute

B.O.P de 11.11.2013
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que el Ple de l’ajuntament a la sessió
extraordinària, realitzada el dia 30 d’octubre de 2013 ha aprovat, per majoria absoluta
dels seus membres, per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les tarifes de
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
-

Núm. 1 : reguladora de l’impost sobre béns immobles (urbana i rústega).
Núm. 9 : reguladora dels preus públics.
Núm. 11: reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Així mateix va acordar-se d’exposar al públic, mitjançant la publicació d’anuncis al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
l’acord anterior per tal que durant el termini de trenta dies hàbils, comptats dels del
següent al de la publicació en el BOP, les persones que tinguin interès puguin examinar
l’expedient, que està a la secretaria municipal, i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions l’acord de caràcter provisional esdevindrà definitiu quedant aprovades
definitivament les modificacions de tarifes indicades.
B.O.P de 31.12.2013
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 19 de desembre de 2013 va aprovar
definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2014 i següents, que queden en la forma següent:
-

Núm. 9 : reguladora dels preus públics:
1. S’estableix la exempció per les entitats o associacions del municipi per la
utilització de instal·lacions o locals municipals: pavelló, camp de futbol,
corral Can Molins, pis Carrer Vallmanya, sala annexa gent gran, escenari
pavelló, sala d’actes i/o vestíbul teatre.
2. S’estableix que quan la utilització dels locals citats en el punt anterior
estigui vinculada a una activitat escolar o educativa, la quota que es
liquidi el mes de setembre es mantindrà durant tot el curs escolar malgrat
l’ajuntament aprovi la seva modificació.

B.O.P de 09.11.2015
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 2 d’octubre de 2015 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2016 i següents.
-

Impost sobre Béns Immobles (ordenança fiscal núm. 1)
Taxa recollida escombraries (ordenança fiscal núm. 8)

-

Preu públic per la utilització de locals municipals- escola vella i Corral Can
Molins (ordenança fiscal núm. 9)

Així mateix, va acordar-se de realitzar informació pública pel període de trenta dies,
amb publicació al Butlletí oficial de la Província de Barcelona i tauler d’anuncis, per tal
que, dins el període indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el
benentès que cas de no haver-n’hi els acord d’imposició i d’aprovació provisional de les
modificacions (primer i segons) esdevindran definitius.

B.O.P de 22.12.2015
El Ple de l’Ajuntament a la sessió realitzada el dia 2 d’octubre de 2015 va aprovar
definitivament la modificació d’algunes de les tarifes de les Ordenances Fiscals per
l’exercici del 2016 i següents, que queden en la forma següent:
- Preu públic per la utilització de locals municipals:
Uilització del local municipal “escola vella”
- activitats de caràcter o d’interés general, per cada hora:
- activitats de caràcter o d’interès privat, per cada hora:

10,00
20,00

