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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  362/13 
Caràcter : extraordinari 
Data :  28 d’ octubre de 2013 
Horari: de 21:02 a 21:55 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Juan José Martínez González 
Natàlia Figueras Pagés 
Fernando Maqueda Ramos 
Pere Vila Ramos 
Maria del Carmen Fernandez Anello 
Antoni Trincheria Boix 
Josep Lluís Valentí Mompart 
Josep Maria Ciurana Planas 
José Martínez Herrera 
Xavier Roca Carreras 
Soledad Vega Gonzáez 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
Punt únic.- Aprovació provisional de la modificació d’ ordenances fiscals. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 

Punt únic.- Aprovació provisional de la modificació d’ ordenances fiscals. 

 
Es dóna lectura de la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 
“ Per tal que la modificació de les Ordenances Fiscals, entri en vigor a partit de l’1 de 
gener del 2014, és necessari que el Ple, adopti l’acord de modificació de les mateixes i 
que es publiquin les modificacions definitivament aprovades, abans del dia 31 de 
desembre d’enguany, en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
És per això que es proposa a l’ajuntament en Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2014, la modificació de les 
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, en la forma que consta en 
l’annex del present acord: 
 
- Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
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- Ordenança fiscal núm.2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- Ordenança fiscal núm.6 reguladora de les taxes per utilització privativa o 

aprofitament especial del domini públic i prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència local. 

- Ordenança fiscal núm.7 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats municipals i 
instal.lacions. 

- Ordenança fiscal núm.10 reguladora de la taxa per a la recollida i eliminació 
d’escombraries. 

- Ordenança fiscal núm.12 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
potable. 

- Ordenança fiscal núm.14 reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial de domini públic: ocupació a la via pública de taules i cadires 
per part de les explotacions econòmiques. 

 
SEGON.- Aprovar l’establiment d’un preu públic pels serveis relacionats amb 
l’educació de la infància a la llar d’infants municipal, així com l’ordenança fiscal núm.15 
reguladora de l’esmentat preu públic. 
 
TERCER.- Publicar el present acord, en el tauler d’edictes de l’ajuntament, en el web 
de l’ajuntament, i en el Butlletí Oficial de la Província i donar un termini de 30 dies a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, per tal que els interessats puguin 
consultar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.” 
 
QUART.- Atès que l’Ajuntament de Maçanet de la Selva considera que el foment i la 
protecció de la fauna, de la flora i del paisatge natural del municipi és un activitat 
essencial per a la protecció del medi natural, de gran interès general i social que pot 
millorar la qualitat ambiental de tot el municipi, el Ple municipal aprova afectar, amb 
caràcter permanent, un 0,5% de la recaptació líquida anual de l’impost sobre Bens 
Immobles a l’activitat abans esmentada. Amb aquest finalitat, dotarà la corresponent 
consignació per a despeses en els Pressupostos municipals. Si finalitzada l’execució 
d’un exercici pressupostari quedés un romanent no gastat, aquest s’incorporarà al 
Pressupost Municipal de l’exercici següent amb caràcter de despesa prioritària.Per a 
l’any 2014 queda afectat un import de 14.820 euros 
 
 

 

 

 
ANNEX 

 
ORDENANCES FISCALS MAÇANET DE LA SELVA 2014 

PROPOSTA MODIFICACIONS 
 
 
Ordenança Fiscal 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats 
de la manera següent:  
 
- Article 5, apartat 4. 
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Tindran dret a una bonificació del 25% de la quota íntegra de l’impost els 
immobles en els que el subjecte passiu tingui la condició de titular de família 
nombrosa, o de família nombrosa monoparental i, a més, compleixin amb les 
condicions següents: 
 

• Estar empadronats en l’habitatge objecte de bonificació, al menys des  
del moment en què es merita l’impost, el dia 1 de gener. 

• Que l’entitat cadastral per la que se sol·licita la bonificació tingui la 
condició d’habitatge habitual, ja que en cas de tenir més d ‘un habitatge 
només es podrà sol·licitar la bonificació per l’habitatge on està 
empadronat el titular de l’IBI. 

• L’escalat de renda màxima, segons número de fills per accedir a la 
bonificació: 

Número de fills Renda màxima de la unitat familiar 

2 (monoparental) 34.0000,00 € 

3 36.060’73 € 

4 42.070.85 € 

5 48.080’97 € 

6 54.091’09 € 

7 60.102’21 € 

8 66.111’33 € 

9 72.121’45 € 

10 78.131’57 € 

 
Per renda màxima s’entendrà la suma dels rendiments del treball, del capital 
mobiliari, immobiliari i d’activitats econòmiques, i dels guanys patrimonials. En 
cas de disposar de declaració l’impost de la renda de les persones físiques, per 
renda màxima s’entendrà que equival als rendiments i imputacions de renda 
que formen la part general de la renda així com també les rendes i guanys 
patrimonials que dormen part de la base de l’estalvi 
 
Les persones interessades hauran de sol·licitar el benefici per escrit i presentar 
al Departament d’Hisenda fotocòpia de la documentació següent: 

• DNI del sol·licitant 
• Carnet de família nombrosa 
• Volant d’empadronament i convivència 
• Justificant d’haver pagat l’impost corresponent a l’any en què es 

sol·licita el benefici 
• Declaracions de renda presentades els dos últims anys de totes les 

persones de l'unitat familiar. 
• Dades fiscals de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

expedides per l’Agència Tributària, que inclogui rendiments del treball, 
rendiments de comptes bancaris i informació Cadastral d’Immobles 
(document anual de “dades fiscals” a efectes IRPF expedit per l’AEAT). 
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• Certificat expedit per les entitats bancàries amb detall dels rendiments 
de productes financers com imposicions a termini, pagarés, lletres del 
tresor, fons d’inversió, etc  

• Justificant d’ingressos rebuts de la Seguretat Social, en cas de ser 
beneficiari de prestacions, expedit per la Tresoreria General o òrgan 
públic equivalent 

 
- Article 6, apartat 3 
 
3.- La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus 

de gravamen següents: 

 
Tipus de béns immobles Tipus de gravamen 

Immobles urbans VC baix 0,6556 % 

Immobles urbans VC alt 0,7000 % 

Immobles caract.espec. 1,3000 % 

Immobles rústics 0,6700 % 

 
 
Ordenança Fiscal 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats 
de la manera següent:  
 
 
- Article 5, apartat 1 
 
1.- Les quotes de l'impost seran les següents:  
 

Potència i classe de vehicle     

A) Turismes Quota 
De menys de 8 cavalls fiscals 23,37 € 
De 8 fins a 11’99 cavalls fiscals 63,10 € 
De 12 fins a 15’99 cavalls fiscals 132,78 € 
De 16 a 19.99 cavalls fiscals 165,58 € 
De 20 o més cavalls fiscals 206,89 € 

B) Autobusos Quota 
De menys de 21 places 153,88 € 
De 21 a 50 places 219,15 € 
De més de 50 places 273,85 € 

C) Camions Quota 
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil 78,20 € 
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 153,79 € 
De 3.000 a 9.999 Kg. de càrrega útil 219,03 € 
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil 273,85 € 

D) Tractors Quota 
De menys de 16 cavalls fiscals 32,80 € 
De 16 a 25 cavalls fiscals 51,19 € 
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De més de 25 cavalls fiscals 153,88 € 

E) Remolcs i Semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica Quota 
De menys de 1.000 Kg.  i més de 750 Kg. de càrrega útil 32,80 € 
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 51,19 € 
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil 153,88 € 

F) Altres vehicles Quota 
Ciclomotors - Motocicletes fins a 125 cc. 8,29 € 
Motocicletes més de 125 cc. fins a 250 cc. 14,07 € 
Motocicletes més de 250 cc. fins a 500 cc. 28,04 € 
Motocicletes més de 500 cc. fins a 1.000 cc. 56,06 € 
Motocicletes més de 1.000 cc. 112,01 € 

 
 
- Article 5, apartat 4 

D’acord amb l’article 95.6 b) del Text Refós de la llei d’hisendes locals i per la seva 
menor incidència en el medi natural, podran gaudir de bonificacions de la quota de 
l’impost els vehicles de tracció mecànica següents: 

 
a) Vehicles propulsats únicament per motor elèctric, 75% de la quota de l’Impost.  
b) Vehicles propulsats indistintament per  motor de combustió interna o bé per  

motor elèctric (vehicles híbrids o bimodals),  50% de la quota de l’impost. 
 

Les persones interessades hauran de sol·licitar el benefici per escrit i presentar al 
Departament d’Hisenda fotocòpia de la documentació següent: 

• DNI del sol·licitant 
• Volant d’empadronament i convivència del titular del vehicle 
• Justificant d’haver pagat l’impost corresponent a l’any en què es sol·licita el 

benefici. 
• Fitxa tècnica del vehicle. 

 
L’expedient que es tramiti per a l’atorgament del benefici, informat per l’interventor, 
serà aprovat per la Junta de Govern Local a proposta del  Departament d’Hisenda. 
 
 
Ordenança fiscal núm.6 reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic i prestació de serveis o de realització 
d’activitats administratives de competència local. 
 
L’ annex de l’ordenança queda redactat de la manera següent: 
 
ANNEX 
 

CONTENIDORS/ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA: Mòduls de cada 10m2 o fracció: 

Fins 10 dies hàbils 15 €/mòdul 

Fins 20 dies hàbils 20 €/mòdul 

Fins 30 dies hàbils 30 €/mòdul 
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A partir de 30 dies hàbils i per cada dia d’excés 1 €/dia/mòdul 

 

MAQUINARIA I MATERIAL/OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

Fins 10 dies naturals /m2/dia 1,00 € 

Fins 20 dies naturals/m2/dia 1,00 € 

Fins 30 dies naturals/m2/dia 2,00 € 

A partir de 30 dies naturals/m2/dia 2,00 € 

 

SERVEIS DE FOTOCOPIACIÓ 

din A 4  0,10 € 

din A 3  0,20 € 

carnets  0,20 € 

plànols A.2  4,00 € 

plànols A.3  0,50 € 

plànols A.4  0,30 € 

 

DIVERSOS 

Recepció de fax/full 0,50 € 

Transmissió fax/full 0,50 € 

Compulsar documents/full 1,00 € 

Duplicats de carnets d’activitats municipals 2,00 € 

Per a cada sol·licitud d’autorització de tala d’arbres 20,00 € 

Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o consulta per 
a edificació a instància de part. 

100,00 € 

Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada a instància 
de part. 

Es declaren exempts de la taxa els certificats expedits en aquelles finques 
classificades com a sol no urbanitzable 

150,00 € 
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Certificats de documents municipals expedits per Secretaria, llevat dels certificats 
del padró municipal d’habitants de l’any en curs. 

5,00 € 

 

Emissió d’informe tècnic d’adequació d’habitatge per a reagrupament familiar 60,00 € 

 

PERSONAL BRIGADA MUNICIPAL 

Hora/persona 19,5 € 

 

 

 

ER EXPEDICIÓ DE PLAQUES 

OBERTURA DE RASES A LA VIA PÚBLICA 

Fins a 10 metres lineals (m.l.) 30,00 € 

A partir de 10 metres lineals (m.l.) i per cada metre lineal (m.l.) d’excés 3 €/m.l 

 

TRAMITACIÓ DE LES ALTES I BAIXES D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTICS I D’APARTAMENTS TURÍSTICS 

 50,00 € 

MERCAT MUNICIPAL 

€/metre lineal/dia 0,60 € 

PER EXPEDICIÓ DE PLAQUES 

Per llicència d´obres 10 € 

Per gual permanent 15 € 

ENTRADES DE VEHICLES 
(GUALS) 

Mínim per entrada 3 metres lineals. 

Tot excés decimal es computarà com un metre més. 

Els  guals  comunitaris inclouran tots  el  que  no siguin en parcel·les de vivendes unifamiliars. 

Guals particulars 1 /ml 10 € 

Guals comunitaris 1 /ml x Núm. places 6 € 
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• La matrícula es cobrarà per trimestres: 54 (1r Tr),  36(2n Tr.),  18€ (3r Tr.) 

 
Bonificacions 

 

Per volum de renda màxima de la unitat familiar/nº de fills menors de 18 anys/nº de alumnes 
inscrits: 

ACTIVITATS NO SEDENTÀRIES 
(M2/DIA) 

Circs i similars 3,1€ 
Atraccions firals                                                              Fins 15 m2 
                                                                                     De 16 a 40m2 
                                                                                     De 41 a 80 m2 
                                                                                     Més de 81 m2 
 

2,12 € 
0,93 € 
0,64 € 
0,50 € 

ESTUDIS MUSICALS   

ENSENYAMENT REGLAT (de 3 a 18 anys) PREU €/mes 
 

Matrícula 

Sensibilització  Musical (3,4 anys) 1 sessió setmanal  27 €  Sense matrícula 

Iniciació Musical  (5 anys)2 sessions setmananls 31 € Sense matrícula 

Pack LLenguatge (sense instrument) ( 6 anys )  39 €  54€ 
Pack LLenguatge (instrument col.lectiu 2 / 3 alumnes per classe) (7anys)  

49 €  
 
54€ 

Pack LLenguatge + 30 min (8-12 anys) 76 €  54€ 
Pack LLenguatge + 45min (12 – 16 anys) 86 €  54€ 
Pack LLenguatge + 60min 
(16 – 18 anys) 
 

 
96 €  

54€ 

ENSENYAMENT NO REGLAT Matrícula 
 

PREU €/mes 
-  de 18 anys 

PREU €/mes 
+  de 18 anys 
 

Instrument lliure (1 h setmanal) 54€ 75 € 79 €  
Instrument lliure (45 min.setmanal) 54€ 57€ 62 €  
Instrument lliure (30 min setmanal) 54€ 38€ 42 €  
Combo o Cambra (mínim de 3 alumnes) 54 35 € 38€  
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CATEGORIA Renda màxima 
de la unitat familiar (U.F.) 

Nº de fills menors de 
18 anys de la unitat 

familiar (U.F.) 

Nº d’alumnes 
inscrit de la unitat 
familiar(U.F.) 

% de bonificació de la tarifa total 
dels alumnes inscrit de  la  unitat 

familiar (U.F.) 

(A)  1 o 2 1 30 % 

(A) 3 o més  1 40 % 

(A) 1 o 2 2 40 % 

(A) 3 o més 2 o més 50 % 

    

(B)  1 o 2 1 20 % 

(B)  3 o més  1 30 % 

(B)  1 o 2 2 30 % 

(B)  3 o més 2 o més 40 % 

    

(C)  1 o 2 1 10 % 

(C)  3 o més  1 20 % 

(C)  1 o 2 2 20 % 

(C)  3 o més 2 o més 30 % 

    

(D)  2 2 10 % 

(D)  3 o més 2 o més 20 % 

 

TAULA DE LES CATEGORIES PER RENDA MÀXIMA 

CATEGORIA TRAMS DE RENDA MÀXIMA 

(A) Fins a 10.500 €/any de renda de la unitat familiar 

(B) De 10.501 €/any fins a 12.500 €/any de la U.F. 

(C) De 12.501 €/any fins a 17.500 €/any de la U.F 

(D) De 17.501 €/any fins a 29.500 €/any de la U.F 

 

Les bonificacions previstes en aquest apartat són discrecionals. L’Ajuntament valorarà 
singularment cada expedient abans d’atorgar-les o no atorgar-les. 
Les persones interessades hauran de sol·licitar el benefici per escrit que es presentarà en el 
Registre General.  
 
El Registre General disposarà de formularis per a complimentar la sol·licitud. En ells es 
demanarà la relació (noms i cognoms) de les persones que formen la unitat familiar, 
s’expressarà quina o quines persones de la unitat familiar es volen inscriure com alumnes i es 
requerirà com a documentació annexa la necessària per tal d’avaluar objectivament les 
sol·licituds. 
 
La Junta de Govern Local, a proposta del Departament d’Hisenda, estimarà o desestimarà les 
sol·licituds tramitades. 
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TAXA DE CONNEXIÓ A LES XARXES D´AIGUA I CLAVAGUERAM 

Per un habitatge unifamiliar 120,00 
€ 

Per edificis plurifamiliars es liquidarà per cadascuna de les vivendes i locals que hi 
hagi en l´edifici 60,00 € 
 

TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL PAVELLÓ I EL CAMP DE FUTBOL MUNICIPALS 

Tarifa única per cada hora o fracció: 30 €/h 

Espectacles musicals, teatrals, circences o similars 25,€/h 
 

La taxa es liquidarà i pagarà en el moment de presentar la instància de sol·licitud en el 
registre general d’entrada. 

 

TAXA D’UTILITZACIÓ D’ESPAIS MUNICIPALS PER A CERIMÒNIES CIVILS 

Tarifa única 90,00 € 
 

TAXA PER USOS PRIVATIUS O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC, TEMPORALMENT 

Sala gran del local la Societat 35,00 €/hora 

Can Trincheria 20,00 €/hora 

Can Falló 20,00 €/hora 

Capella de Sant Sebastià 20,00 €/hora 

Taules,  cadires i altres propietats de l'Ajuntament: 

- Cadira de resina de plàstic    ........................................  0,35 € per unitat i dia 

   Per cada dia excedit        .    ........................................  0,07 € per unitat 

   Per pèrdua o malmetement    ...................................... 11,44 € per unitat 

- Cadira metàl·lica plegable     .......................................... 0,50 € per unitat i dia 
   Per cada dia excedit             .........................................   0,07 € per unitat 

   Per pèrdua o malmetement    ......................................  20,62 € per unitat 

- Taula de 184x76                   .........................................    1,50 € per unitat i dia 

   Per cada dia excedit             ........................................    0,33 € per unitat 

   Per pèrdua o malmetement     .................................... 124,80 € per unitat 
- Barbacoa, inclou transport per a lliurament  i per a retirada  

  Per dia laborable                  ........................................  150,00 € 

  Per dissabtes i festius             .....................................   200,00 € 

 

Les entitats de Maçanet de la Selva tals com associacions de veïns, 
associacions culturals i esportives, partits polítics i similars podran usar 
gratuïtament el domini municipal abans esmentat quan realitzin activitats 
d’interès públic. Per a la consideració de l’interès públic, la Junta de Govern 
haurà de valorar si l’activitat reuneix una o vàries de les condicions següents: 

a) Que tingui el caràcter de complementària respecte de les competències 
municipals,  oberta al públic i no restringida exclusivament a determinats 
col·lectius. 

b) Que promogui els drets humans, el foment  de la igualtat d’oportunitats i 
col·labori amb la integració social de persones amb discapacitat i en risc 
d’exclusió.  
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c) Que aporti valor afegit al nom de la ciutat i a la seva projecció externa. 
d) Que reforci la promoció cultural, esportiva, comercial, turística o equivalent 

que permeti atreure  visitants al municipi. 
e) Que contribueixi a la dinamització i incentiu de l’economia local.  
 

 

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

Assignació de nínxols del 1er. pis 900,0 € 

Assignació de nínxols del 2on. pis 1000,0 € 

Assignació de nínxols del 3er. pis  900,0 € 

Columbari 400,0 € 
 
 

TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ 
DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

Quota única 150,00 € 

 
     

TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS SERVEI DE VIGILANTS Import 
 

• Informe accident de trànsit per les companyies asseguradores 92,00 €
• Informe per danys a la propietat de particulars 92,00 €
• Informes sol·licitats per les empreses 92,00 €
  
TAXA PER OCUPACIO DE LES VIES PÚBLIQUES: TALLS DE CARRERS Import 
 

• Ocupació inferior a 1 hora  7,00 €
• Ocupació entre 1i 2 hores  14,00 €
• Ocupació entre 2 i 3 hores 21,00 €
• Ocupació entre 3 i 4 hores 28,00 €
• Ocupació entre 4 i 5 hores  36,00 €
• Ocupació superior a 5 hores, per dia 43,00 €
 
Ordenança fiscal núm.7 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats municipals i 
instal.lacions. 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats 
de la manera següent:  
 
Article 6 
 
1.- La quantia de la taxa es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:  
 

A.  TIPUS DE LLICÈNCIA                                                                              EUROS 
Tipus I. Autorització ambiental .................................................................... 1.200,00 € 

Tipus II1. Llicència ambiental amb informe vinculant de la Generalitat ......  1.800,00 € 

Tipus II2. Llicència ambiental amb informe vinculant del Consell Comarcal1.200,00 € 
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Tipus III. Llicència municipal ambiental pel règim de comunicació................. 700,00 € 

Tipus IV. Llicència d’obertura respecte a l’ús i possibles repercussions. ....... 700,00 € 

Tipus V. Llicència simplificada activitats innòcues (comunicació ROAS) ....... 350,00 € 

Tipus VI. Llicència simplificada activitats innòcues (nucli zoològic)) .............. 200,00 € 
Tipus VII. Llicència simplificada activitats innòcues (simple tinença d’animals) ... 20 € 

Tipus VIII Llicència activitats vàries de caràcter temporal                             250,00 € 
 

La quantia a ingressar resultarà d’aplicar sobre les tarifes establertes en el punt anterior 
els següents coeficients correctors, en funció de la superfície construïda del local: 

Superfície construïda                                                         Coeficient corrector 

0-100 M2. ----------------------------------------------------------------------- 1,00 

101-500 M2. -------------------------------------------------------------------- 1,50 
501-1000 M2.------------------------------------------------------------------  2,00 

Més de 1000 M2. -------------------------------------------------------------- 2,50 
 

B. RÈGIM DE COMUNICACIÓ 

Superfície de l’establiment     Quota 

 Fins a 50 m2 ----------------------------------------------------  250 € 
 Més de 50 m2 i fins a 150 m2 -------------------------  400 € 
 Més de 150 m2 i fins a 250 m2 -------------------------  600 € 
 Més de 250 m2 i fins a 400 m2 -------------------------  1.500 € 
 Més de 400 m2 i fins a 600 m2 -------------------------  2.000 € 
 Més de 600 m2   -------------------------  3.000 € 
 
 
Article 7 apartat 4 
 
 Euros 

Tipus I 180 
Tipus II1 180 
Tipus II2 180 
Tipus III 65 
Tipus IV 65 
Tipus V 35 
Tipus VI 35 
Tipus VII 35 
Tipus VIII 35 

 
 
Ordenança fiscal núm.10 reguladora de la taxa per a la recollida i eliminació 
d’escombraries. 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats 
de la manera següent, i així mateix s’incorpora a l’annex que s’hi transcriu a 
continuació:  
 

Article 1.-  Fonament i naturalesa 
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D’acord amb allò que disposen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i, de conformitat 
amb el previst als articles 15 a 19, 20.s) i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com 
amb el que determina el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus, aquest Ajuntament estableix la taxa pels 
serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals. La prestació i la 
recepció del servei són obligatòries , en els termes previstos a la llei i a la present 
Ordenança Fiscal reguladora de la taxa. 

Article 2.- Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 

- La prestació obligatòria del Servei municipal per a la recollida, transport i 
tractament dels residus municipals. La recollida de residus inclou el sistema 
convencional en via pública, la recollida singular  i gestió a través de la 
Deixalleria Municipal. 

- L’ús comú especial del servei, consistent en recollida singular i neteja de 
contenidors. La recollida pot tenir lloc a l’interior de recintes o zones privades i 
l’activitat municipal que calgui realitzar de forma puntual en actes no organitzats 
per l’Ajuntament de tipus comercial, artístic, lúdic, cultural, festiu etc. 

2. Pels diferents conceptes de residu, de recollida i de subjectes i activitats 
productores de residus, als efectes de la present Ordenança, s'estarà a les 
definicions contingudes a l’ANNEX 1.   

Article 3.- Subjectes passius 

1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, tant públiques 
com privades, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, que compleixin alguna de les dues condicions 
següents : 

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

b) Siguin titulars de les activitats generadores de residus comercials, en els 
termes de l’Annex II, utilitzen o ocupen els locals, establiments, oficines, zones 
i serveis situats en llocs on es presti el servei municipal. En cas que les 
activitats generadores de residus es desenvolupin fora d’un local, l’obligat al 
pagament serà el titular de l’activitat.  

2. A l’efecte d’aquesta Ordenança, es consideren locals on s’exerceix l’activitat les 
edificacions, construccions i instal·lacions, així com les superfícies, cobertes o 
sense cobrir, obertes, o no al públic que s’utilitzin per qualsevol activitat comercial, 
industrial, professional, artística o de serveis. 

3. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari de 
l’habitatge,  allotjament o local, establiment, oficina, zona o servei on s’ubiqui 
l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir les quotes satisfetes sobre 
els usuaris beneficiaris del servei, tal com disposa l’article 23.2.a) del RDL 2/2004, 
de 5 de març, que aprovà el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
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Article 4.- Supòsits de no subjecció 

1. Resten exclosos del servei els residus que no tinguin legalment la condició de 
residu municipal, o assimilable a municipal, en els termes de l’Annex 2. 

2. Els usuaris solament podran encarregar a altres gestors autoritzats la recollida i 
tractament de : 

a) Residus especials no municipals  

b) Altres residus no municipals i no assimilables a municipals 

c) RAEE amb volum superior a l’assimilable a domèstic 

d) Residus municipals i assimilables a municipals que presentin característiques, 
naturalesa, volum, pes, humitat o altres que impedeixin la recollida 

En tots els supòsits anteriors, el propietari del residu haurà de contractar un altre 
gestor i transportista degudament autoritzat per l’Agència de Residus de 
Catalunya, el qual s’ajustarà estrictament a la normativa legal d’aplicació i als 
horaris, freqüències i requisits que estableixi l’Ajuntament. 

3. En tot cas,  quedaran a més subjectes a la taxa els productors de residus que 
contractin un gestor i transportista autoritzar però només  acreditin la recollida d'una 
part dels residus generats.  

 
Article 5.- Unitats tributàries i responsables tributaris 

Tenen la consideració d’unitats tributàries: 

a) Les finques, estiguin en sòl urbà o rústic, amb destí a habitatge, estiguin o no 
habitades, els garatges, els locals sense activitat econòmica i, en tot cas, les que 
constin donades d’alta al Padró de béns immobles no afectes a activitat 
econòmiques.  

Així mateix, seran unitats tributàries, aquells béns immobles habitats o ocupats que, 
tot i no estar en possessió de la llicència de primera ocupació, donin lloc al 
naixement del fet imposable d’aquesta taxa. 

b) Cadascuna de les activitats empresarials, professionals, artístiques o de serveis, que 
hagin d’estar donades d’alta al Cens tributari d’activitats econòmiques o en qualsevol 
registre municipal, estiguin o no en local determinat, i que siguin productores de 
deixalles. 

Són responsable tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General tributària i a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció 
de tributs. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de 
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària. 

Article 6.- Base Imposable i Quota tributària 

1. El cost real i presumible del servei, considerat en la seva globalitat, constituirà com 
a màxim la base imposable. 

2. La quota tributària resultant serà  

 
Lloc de producció de residus Quota/trim. Quota/any 
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a) Garatges i locals sense activitat 7,32 € 29,26 € 

b)  Vivenda normal 36,58 € 146,32 € 

c)  Bars i cafeteries que no facin menjars 165,29 € 661,16 € 

d)  Hotels, fondes, restaurants i bars que facin menjars i similars      

     (< 150 m2) 255,45 € 1.021,80 € 

e)  Hotels, fondes, restaur.i bars que facin menjars i similars  

     (= o+ 150 m2) 375,66 € 1.502,64 € 

f)  Locals industrials de 1 a 5 treballadors 187,83 € 751,32 € 

g)  Locals industrials de més de 5 treballadors fins a 20 298,02 € 1.192,09 € 

h)  Locals industrials de més de 20 treballadors 548,46 € 2.193,85 € 

i)  Locals comercials de venda de productes d´alimentació (< 100 m2) 187,83 € 751,32 € 

j)  Locals comercials de venda de productes d´alimentació  
   (= 100m2<250m2) 256,70 € 1.026,80 € 

k) Locals comercials de venda de productes d’alimentació  

   (= o + 250m2) 328,08 € 1.312,31 € 

l)  Locals comercials restants 160,00 € 640,00 € 

m) Restaurants i àrea de serveis de l´autopista 4.695,75 € 18.783,00€ 

n)  Vivenda + bar que no faci menjars 206,61 € 826,45 € 

o) Vivenda + hotel, fonda, rest., bar que facin menjars o similars  

    (< 150 m2) 288,01 € 1.152,02 € 

p) Viv. + hotel, fonda, rest., bar que facin menjars o similars  

    (= o+ 150 m2) 405,71 € 1.622,85 € 

q) Vivenda + local industrial de 1 a 5 treballadors 221,64 € 886,56 € 

r) Vivenda + local industrial de més de 5 treballadors fins a 20 336,84 € 1.347,37 € 

s) Vivenda + local industrial de més de 20 treballadors 581,02 € 2.324,08 € 

t) Viv. + local comercial de venda de productes d’alimentació 

  (< 100 m2) 222,89 € 891,57 € 

u) Viv. + local com. de venda de productes d’alimentació    

    (= o+ 100 m2) 289,26 € 1.157,03 € 

v) Vivenda + locals comercials restants 206,61 € 826,45 € 

w) Professionals liberals i artesans manufacturers (1 a 3 treballadors) 150,00 € 600,00 € 

 

Consistirà, en termes generals, en una quantitat fixa segons el quadre anterior per 
unitat tributària  (taxa per servei municipal bàsic) d’acord amb la naturalesa de cada 
habitatge o activitat que, en determinats supòsits concrets, podrà complementar-se 
amb una quantia variable (taxa per ús comú especial o servei municipal extraordinari) 
que serà la repercussió del cost directe que suporti l’Ajuntament. 

 

3. Els m2 de les terrasses associades a les activitats d’hostaleria, restauració, bars i 
similars es tindran en compte a efectes de determinació de la quota tributària pel 
servei municipal bàsic. 

4. Els subjectes passius de la taxa podran sol·licitar l’ampliació del servei (taxa per ús 
comú especial o servei municipal extraordinari), en funció de les necessitats 
particulars de cada activitat, abans de l’1 de gener de l’exercici en que es presti el 
servei, llevat dels serveis puntuals extraordinaris que es prestin a la via pública de 
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forma complementària al servei bàsic que es podran sol.licitar al llarg de l’exercici 
segons les necessitats de l’usuari. En aquests casos ús comú especial (o servei 
extraordinari)  l’Ajuntament repercutirà al subjecte passiu els cost directe del servei. 

Llevat renúncia o modificació expressa, es prorrogarà la prestació del servei 
extraordinari per a exercicis següents. 

5. En els projectes de pressupostos municipals que presenti l’alcalde al Ple municipal 
existirà una aplicació pressupostària per tal de subvencionar i fomentar 
l’establiment i utilització del compostatge domèstic, no inferior al 0,5% de la 
recaptació estimada de la taxa en període voluntari. L’ajut per a cada compostaire 
serà equivalent al 12% de la quota pagada del tribut.  

 

Article 7. Acreditament 
 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de  contribuir des del moment en què s'iniciï la 
realització  del servei,  que  hom entendrà iniciat,  atesa la seva naturalesa  de 
recepció obligatòria,  quan  el  servei municipal  de  recollida i tractament 
d'escombraries  estigui establert i en  funcionament en els carrers o llocs on figurin els 
habitatges o locals, entenent-se utilitzat pels titulars d’habitatges i locals existents a la 
zona que cobreixi el servei. 
 

Article 8. Declaració i ingrés 
 
1.- Dintre  dels  trenta dies hàbils següents a la  data  en  què s'acrediti  per  primera 

vegada la taxa,  els  subjectes  passius formalitzaran  la seva inscripció en 
matrícula i  presentaran,  a aquest  efecte,  la declaració d'alta corresponent i 
ingressaran, simultàniament, la quota de l'impost. 

2.- Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de 
les dades que figuren a la matrícula,  s'hi efectuaran les modificacions 
corresponents, prorratejant les altes i baixes per semestres a partir de la data en 
què es realitzi la declaració. 

3.- El cobrament de les quotes s'efectuarà: 
 

Períodes de cobrament                     % de la quota 
Febrer/Març   25 
Juny/Juliol        25 
Agost/Setembre   25 
Octubre/Novembre   25 

 
1.1. En el supòsit de les finques situades en la urbanització Maçanet 

Residencial Park s’elaborarà un padró on constin els subjectes passius el 
qual haurà de ser aprovat per l’Ajuntament o per l’Ens en qui aquest 
delegui, i el cobrament de les quotes es realitzarà en quatre  rebuts els 
mesos de febrer/març, juny/juliol, agost/setembre i octubre/novembre. 

1.2. Per les finques situades en la resta del terme municipal  el cobrament de la 
quota es fraccionarà amb quatre terminis que coincidiran cadascún d´ells 
amb tres mesos naturals i es portarà a trme mitjançant el rebut de l´aigüa 
que gestioni el concessionari del servei. 
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Article 9. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació tributària i a les sancions que els corresponguin en 
cada cas,  hom s'ajustarà  al que disposa la Llei General Tributària.  
 

Article 10. bonificació de la quota tributària 
 
1.  Àmbit subjectiu 

Podran sol·licitar una bonificació de fins el 90% de la quota aquells jubilats  i 
pensionistes que siguin contribuents de l’Impost Sobre Bens Immobles de 
l’habitatge subjecte a gravamen o usufructuaris que hauran d’acreditar aquesta 
condició mitjançant escriptura pública o sentencia judicial. 

 
2. Requisits dels sol·licitants 

Hauran de tenir una renda conjunta de la unitat familiar (base liquidable de la 
declaració d’IRPF de l’exercici anterior) no superior al resultat de multiplicar el 
salari mínim interprofessional vigent pel número de persones que composen la 
unitat familiar.  

 
3. Forma de sol·licitud 

Les persones interessades hauran de sol·licitar la bonificació presentant un  escrit 
en el Registre General. L’escrit concretarà la petició i  resumirà els motius. El 
Registre General disposarà de formularis per a complimentar la sol·licitud. En ells 
es demanarà com a documentació annexa la necessària per tal d’avaluar 
objectivament les sol·licituds. 

 
4. Òrgan que pot concedir-les 

La Junta de Govern Local, a proposta del Departament d’Hisenda, estimarà o 
desestimarà les sol·licituds tramitades. 

 
5.- Normes de gestió 
a) El subjecte passiu abonarà el 100% de la quota 
b) La bonificació que pugui atorgar la Junta de Govern Local serà pagada al 

subjecte passiu prèvia justificació del pagament de la quota íntegra anual. 
 
 
ANNEX – Definicions  
 
Definicions de conceptes relacionats amb la recollida i gestió dels residus 
municipals 
 
 
1. Àrea d'aportació 
Espai a la via pública on es disposen sistemàticament els diferents tipus de 
contenidors per a residus municipals. 
 
2. Àrea d’emergència 
Àrees d’aportació amb contenidors, per aquelles zones del municipi on es fa recollida 
porta a porta, per facilitar l’aportació de residus a aquells veïns i veïnes que per 
diverses raons (absència del municipi durant l’horari de recollida, viatges, etc.) no 
poden acollir-se al calendari i horari de recollida establert per l’Ajuntament. 
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3. Autocompostatge 
Procés que s’efectua a les llars particulars amb la transformació de les restes de 
vegetals i d’altres residus orgànics que, barrejat amb la terra, s’usa per abonar els 
conreus o la jardineria. 
 
4. Bosses compostables  
Element de contenció elaborat de materials orgànics biodegradables, elàstic, dels 
models disponibles al mercat recomanat per a lliurar la brossa orgànica d’origen 
domèstic (7, 10 i 25 litres).  
 
5. Bujol 
Contenidor de petites dimensions (aproximadament entre 120 –240 litres). 
 
6. Contenidor o bujol de la fracció orgànica (FORM)  
Recipient tancat situat a la via pública o a l'interior dels comerços o en alguns edificis 
plurifamiliars, destinat a rebre la fracció orgànica dels residus municipals. 
Estandarditzat per l’Ajuntament. 
 
7. Contenidor o cubell estandarditzat 
Model de contenidor i/o cubell que utilitza el servei de recollida municipal. 
 
8. Contenidor de la fracció resta 
Element de contenció rígid, estanc i tancat, situat a la via pública o a l'interior dels 
comerços o en alguns edificis plurifamiliars, destinat a rebre la fracció resta dels 
residus municipals. Estandarditzat per l’Ajuntament. 
 
9. Contenidor per selectiva  
Element de contenció rígid i tancat, destinat a rebre, exclusivament i per separat la 
fracció de vidre, envasos i paper/cartró dels residus municipals, segons correspongui 
d’acord amb el color i serigrafia del contenidor o de la bústia en el cas de contenidors 
soterrats. 
 
10. Cubell per la FORM  
Element de contenció rígid, estanc i amb tapa tancada, de 7, 10 o 25 litres, per separar 
en origen, a la llar, la brossa orgànica. Estandarditzat per l’Ajuntament. 
 
11. Deixalleria 
Centre municipal de recepció, selecció i emmagatzematge de residus municipals, que 
per la seva naturalesa, volum o altres circumstàncies no han estat objecte de recollida 
a la via pública. Aquest centre també rebrà els residus especials de gestió municipal 
fins a volums que no requereixin d’un gestor especialitzat, 
La Deixalleria estableix també uns límits de gestió propis de la seva dimensió i 
recursos. Per sobre d’aquests límits caldrà que el residu sigui gestionat per gestor 
especialitzat. 
 
12. Element de contenció  
Objecte per lliurar els residus municipals. 
 
13. Emmagatzematge  
L’operació de dipòsit temporal dels residus, prèvia a les operacions de reciclatge, 
tractament o disposició de la fracció Resta. 
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14. Generador singular (o gran generador) 
Persona física o jurídica productora d’una o més fraccions que per les seves 
característiques, localització, quantitat i/o qualitat es susceptible d’una gestió 
específica. 
 
15. Gestor de residus 
Persona física o jurídica amb autorització de l’Agència de Residus de Catalunya per 
poder realitzar activitats de gestió dels residus, entenent com a tal: la recollida, 
l’emmagatzematge, la valoració i la disposició.  
 
16. Obres de construcció o demolició  
 
L’activitat que consisteix en: 
 
a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, com 
ara un edifici, una carretera, un port, un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, 
una instal·lació esportiva o d’oci, així com qualsevol anàleg d’enginyeria civil. 
 
b) La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del 
subsòl, com ara excavacions, reblerts, injeccions, urbanitzacions o altres anàlegs, amb 
l’exclusió d’activitats a les quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre gestió dels residus d’indústries 
extractives.  
 
Es considera part integrant de l’obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la 
mesura que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al 
final, com ara plantes de matxucar, plantes de fabricació de formigó, gravaciment o 
sòl-ciment, plantes de prefabricats de formigó, plantes de fabricació de mescles 
bituminoses, tallers de fabricació d’encofrats, tallers d’elaboració de ferralla, 
magatzems de materials i magatzems de residus de l’obra mateixa i plantes de 
tractament dels residus de construcció i demolició de l’obra.” 
 
17. Obra menor de construcció o reparació domiciliària 
Obra de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, oficina o immoble 
del sector serveis, de senzilla tècnica i entitat constructiva i econòmica escassa, que 
no suposi alteració del volum, de l’ús, de les instal.lacions d’ús comú o del nombre 
d’habitatges i locals, i que no precisa de projecte signat per professionals titulats. 
 
18. Posseïdor 
El productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en possessió i no 
tingui la condició de gestor de residus. 
 
19. Posseïdor de residus de construcció i demolició 
La persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i 
demolició i que no té la condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la 
consideració de persona posseïdora la persona física o jurídica que executa l’obra de 
construcció o demolició, com ara la persona constructora, els o les subcontractistes o 
els treballadors i treballadores autònomes. En tot cas, no tenen la consideració de 
persona posseïdora de residus de construcció i demolició els treballadors i 
treballadores per compte d’altre. 
 
20. Productor de residus 
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Qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus com a 
productor inicial, o que efectuï operacions de tractament previ, de barreja o d’altre tipus 
que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus. 
 
21. Productor de residus de construcció i demolició 
a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no necessiten llicència d’obres, té la 
consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé 
immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.  
b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un 
altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de 
construcció o demolició.  
c) La persona importadora o adquirent de residus de la construcció i demolició en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea. 
 
22. Recollida  
Conjunt d'operacions de càrrega, transport i descàrrega dels residus des que es 
dipositen als contenidors o a la via pública, fins que arriben al centre de tractament, 
recollida o transferència. En concret, implica la recollida dels elements de contenció i el 
buidat d’aquests, la col·locació dels elements de contenció buits en els seus 
corresponents emplaçaments i la retirada de les bosses i residus vessats 
ocasionalment en les operacions de buidat per part dels operaris del servei. 
 
23. Recollida convencional 
Servei realitzat a la via pública consistent en recollir, classificar, agrupar i transportar 
els residus municipals ordinaris, fins a un volum màxim de 80 litres/dia per la suma de 
totes les fraccions generades. 
 
24. Recollida porta a porta 
Servei de recollida dels residus municipals ordinaris que es fonamenta en el fet que els 
posseïdors dels residus efectuen la segregació de les diverses fraccions de llurs 
residus en origen per a ser recollides directament just a l’exterior del punt de generació 
d’acord amb un calendari i horari preestablert.  
 
25. Recollida selectiva 
Servei de recollida per separat de les diferents fraccions de residus ordinaris, 
procedents de la segregació en origen dels que facilita l’aprofitament dels materials 
valoritzables recollits selectivament. 
 
26. Recollida singular 
Servei consistent en recollir, classificar, agrupar i transportar els residus municipals 
ordinaris amb volums superiors a 80 litres/dia per la suma de totes les fraccions 
generades, o que per les seves característiques de localització, i/o qualitat són 
susceptibles d’una gestió específica. 
 
27. Residu 
Qualsevol substància o objecte de la qual el seu posseïdor es desprengui o tingui la 
intenció o obligació de desprendre’s. 
 
28. Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) 
Aparells elèctrics i electrònics, els seus materials, components, consumibles i 
subconjunts que els composen, procedents tant de llars particulars com d’usos 
professionals, a partir del moment en que passen a ser residus. En funció del seu 
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volum poden classificar-se com a residus objecte de gestió municipal a través de la 
Deixalleria Municipal o com a residus no municipals. 
 
29. Residus comercials 
Són aquells residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a 
l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a 
aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que per 
la seva naturalesa, composició i volum, tenen la consideració d’assimilables als 
municipals d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de residus 
(residus industrials municipals). 
 
30. Residu de construcció i demolició 
Qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor o la seva posseïdora es 
desprèn o tingui la intenció o l’obligació de desprendre-se’n i es genera en una obra de 
construcció o demolició. 
 
31. Residus domèstics o domiciliaris   
Són aquells residus municipals generats als domicilis particulars. 
 
32. Residus d’enderrocs 
Materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament d’edificis, 
instal·lacions i obra de fàbrica en general. 
 
33. Residus d’excavació 
Terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat d’excavació del sòl. 
 
34. Residus especials  
Tot residu comprés en l’àmbit de l’aplicació de la Directiva 91/689/CEE (DOCE de 31 
de diciembre de 1991) i que per les seves característiques tòxiques, perilloses i/o pel 
seu grau de concentració requereix un tractament específic i un control dels seus 
efectes nocius potencials. 
Comprenen, entre d’altres de característiques similars, els residus de neumàtics, d’olis, 
de fluorescents, de pintures, de piles, d’obres menors, d’enderrocs, d’excavacions i de 
reparacions domiciliàries, etc.  
 
A efectes de gestió del servei es classifiquen en: 
 
i. Residus municipals especials (veure definició de residu municipal) 

a.1) domèstics 
a.2) assimilables, per raó del volum, als residus domèstics 

 
Tots aquests residus són objecte de lliurament a la Deixalleria Municipal.  
 

ii. Altres residus especials de gestió municipal 
Aquells que pel volum no poden ser assimilables a domèstics però poden ser 
objecte de gestió a través de la Deixalleria Municipal dins dels límits de volum 
de residus que no requereixin de gestió específica a través d’un gestor 
especialitzat. 
 

iii. Residus especials no municipals 
Aquells que per quantitat o qualitat no poden ser assimilables a domèstics i que 
requereixen de gestió específica a través d’un gestor especialitzat. 
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35. Residus industrials municipals  
Residus assimilables a domèstics resultants d’un procés de fabricació, de 
transformació, d’utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora 
dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que són considerats residus comercials i, 
per tant, municipals ordinaris. 
 
36. Residus industrials no municipals 
Materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, de 
transformació, d’utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora 
dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que no són considerats residus municipals. 
L’Ajuntament no és competent per dur a terme la gestió d’aquests residus, sens 
perjudici de la potestat d’inspecció, control i homologació que la legislació li atorga 
sobre la gestió dels mateixos.  
 
37. Residus Municipals 
 
Són residus municipals, a efectes de gestió i d’aquesta Ordenança, els residus 
següents: 
 
Els Residus ordinaris: 
Els residus ordinaris bàsics comprenen els residus domèstics o domiciliaris i els 
residus comercials (veure definicions).  
 
Aquests residus municipals estan composats per les 5 fraccions bàsiques següents: 
 
Fracció resta: fracció de les escombraries que no és objecte de recollida selectiva. 
 
Fracció orgànica (FORM): part dels residus municipals que pot ésser objecte de 
valorització. Comprèn les restes de menjar i de la cuina. També s’inclouen les restes 
petites de jardineria i en poca quantitat. 
 
Fracció envasos i embolcalls lleugers: Comprèn els envasos i embolcalls de plàstic, les 
llaunes de ferro i d’alumini i els brics, així com tots els envasos que estan identificats 
amb el punt verd. 
 
Fracció paper-cartró: comprèn diaris, revistes, fulletons, cartrons, paper escrit, paper 
d’ordinador i tota mena d’envasos i embolcalls fets només d’aquests materials. 
 
Fracció vidre: comprèn exclusivament els envasos de vidre.  
 
La resta de residus ordinaris engloba els residus procedents de la neteja de les vies 
públiques, la fracció vegetal de les zones verdes públiques i privades per volums 
assimilables a domèstics, de les àrees recreatives i de les platges; els animals 
domèstics morts a la via pública; els residus voluminosos, els estris i els vehicles 
abandonats a la via pública que pel seu volum, naturalesa o composició poden 
assimilar-se als domèstics. 
 
Els residus ordinaris són objecte de recollida convencional o recollida singular en 
funció del volum diari generat de fraccions de residu. 
 
Els Residus especials domèstics i els assimilables, per raó del volum, als residus 
domèstics.-Aquests residus especials són objecte de lliurament a la Deixalleria 
Municipal.  
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Els Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).- Comprenen aquells residus 
d’aquesta naturalesa que, per raó del volum, són assimilables als residus domèstics i 
són objecte de lliurament a la Deixalleria Municipal. 
 
38. Residus Voluminosos 
Són residus municipals que per les seves dimensions han d’ésser objecte d’una 
recollida singular, com ara mobles, matalassos, somiers, electrodomèstics, que no 
contenen substàncies perilloses o altres assimilables, i trastos vells (en general). 
 
39. Transport 
L’operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes de 
reciclatge, tractament o disposició del rebuig. 
 
40. Transportista de residus 
Persona física o jurídica amb autorització de l’Agència de Residus per poder realitzar 
activitats de recollida i transport de residus. 
 
41. Via pública 
Espais urbans destinats a l'ús públic. A efectes d'aquesta Ordenança es consideren 
via pública: les avingudes, les places, els passeigs, els carrers, les voreres, els 
embornals, les platges, els jardins i zones verdes públiques, els escossells, les zones 
de terra susceptibles d'utilització com a zones d'esbarjo, els ponts, els túnels per als 
vianants, els boscos públics, i altres béns d'ús públic municipal destinats directament a 
l'ús comú general dels ciutadans. 
 
 
Ordenança fiscal núm.12 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
potable. 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats 
de la manera següent:  
 

Article 7. QUOTA TRIBUTÀRIA 

 

S’incorpora la Resolució de 3 d’octubre de 2013 de la Comissió de Preus de 
Catalunya, del següent tenor literal:  
 

Mínim de consum facturable 6 m3/u.c./mes 

Tarifes de subministrament  

Ús general 

EUR/m3 

 

• Fins a 6 m3/u.c/mes 0,4674  

• De 6 a 9 m3/u.c./mes 0,6610  

• Excés de 9 m3/u.c/mes 0,8685  

Ús piscina(*) 0,6610  
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Recàrrec per sobreelevació a la urbanització Mont Barbat 0,1899  

Preu repercussió TUA aqüífer Baixa Tordera 0,1651  

Conservació d’aforaments, comptadors i escomeses 0,63  

 
(*) Per la piscina comunitària de la urbanització de Mont Barbat s’aplicarà el preu indicat com a 
“Ús piscina” per la totalitat dels cabals que es consumeixin, així com el recàrrec de sobreelevació 
corresponent 
 
 
Ordenança fiscal núm.14 reguladora de les taxes per utilització privativa o 
aprofitament especial de domini públic: ocupació a la via pública de taules i 
cadires per part de les explotacions econòmiques. 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats 
de la manera següent:  
 
Article 5. Quota tributària 
 
Ocupació de la vía pública per taules i cadires d´explotacions econòmiques 
 

Per la superfície efectivament ocupada de les taules i cadires..........................0,10 € m2/dia 
 
 
 
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora del preu públic pels serveis relacionats 
amb l’educació de la infància a la llar d’infants municipal 
 

Article 1.- Fonament i naturalesa. 

D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva estableix preus públics per la prestació de serveis i realització 
d’activitats relacionades amb l’educació de la infància, a la Llar d’Infants municipal, en 
els horaris que expressa la present Ordenança.  

Article 2.- Concepte. 

Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions 
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran per les persones que sol·licitin la 
prestació de serveis i realització d’activitats definides a l’article anterior.  

Article 3.- Obligats al pagament. 

Queden obligats al pagament les persones o entitats titulars de la guarda i custodia 
dels menors assistents a la Llar d’Infants municipal. 

Article 4.- Quantia. 

1. Les quotes mensuals, segons l’horari d’assistència, seran les següents : 
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CONCEPTE  QUOTES 

- Matrícula (per nen/a i curs)  0,00 

- Horari de 7.45 a 12 h 120,00 

- Horari de 7.45 a 15 h  132,00 

- Horari de 7.45 a 12 h i de 15 a 18.15 h  164,50 

- Horari de 7.45 a 18.15 h  172,50 

   

Bonificacions de la quota 

- 2n germà assistent  .,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………… 
 

- 3r  germà assistent ………………………………………… 
 

 

 

50% 

75% 

2. La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa 
General, podrà modificar el quadre anterior de quotes i bonificacions. 

3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des 
del moment en què es presti el servei. 

4. Els serveis prestats i les activitats realitzades a la Llar d’Infants municipal són 
subjectes i exemptes de l’Impost sobre Valor Afegit, d’acord amb la Llei 37/1992, 
article 20.1.9è i Consulta Vinculant de la D.G.T. de 18/07/2011 

 

Disposició final 

La present Ordenança ha estat aprovada pel Ple municipal de Maçanet de la Selva i 
entrarà en vigor a partir del dia 1 de setembre de 2014 i es mantindrà vigents fins a 
la seva modificació o derogació expressa. 

 
El Sr. Vila explica una per una les modificacions proposades, comparant el redactat 
actual amb el redactat definitiu que es proposa i les diferències entre un i l’altre. 
 
El Sr. José Martínez diu que voldria saber l’estudi, el cost o ingrés que suposarà per 
les arques públiques i pregunta també a què es destinarà la part de l’IBI que diu que 
s’ha fet pel medi natural. 
 
El Sr. Vila diu que entre el que baixa i puja hi ha un balanç negatiu d’uns 13.000 € 
menys d’ingressos, però que creu que es superarà ja que normalment acaba havent-hi 
més ingrés que despesa segons l’experiència dels últims exercicis. 
 
El Sr. Trincheria diu que l’afectació d’un petit percentatge de l’IBI a medi natural s’ha 
previst per tal de crear consciència de la necessitat de millorar el medi natural i protegir 
espècies animals i naturals que han estat castigades i també es vol amb això millorar 
la qualitat ambiental dels habitants de Maçanet. Explica les diferents actuacions que es 
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podrien dur a terme i que creu que millorarien el medi, com són basses d’aigua, nius 
per rapinyaires o ocells, etc. 
 
El Sr. Roca diu que les ordenances fiscals expliquen quina és la voluntat política del 
consistori i que la proposta el que fa és augmentar les taxes dels serveis i baixar 
impostos a les propietats, i en aquest sentit esmenta l’augment en la taxa 
d’escombraries. 
 
La Sra. Vega diu també que les ordenances fiscals són l’expressió de la política 
municipal i diu que caldria proposar un codi de bones pràctiques pel que fa a les 
propostes del Ple, com seria el facilitar les propostes i documentació en dues 
setmanes d’antel.lació per tal de poder preparar esmenes i alternatives. Respecte a la 
proposta diu que no s’ha redactat cap projecte pel què fa a l’afectació d’una part de 
l’IBI que es proposa, i opina que amb la situació econòmica actual això podria esperar i 
seria millor prioritzar projectes de caire social. 
 
El Sr. Roca pregunta quan es recaptarà de menys d’ IBI. 
 
El Sr. Vila respon que uns 85.000 €. 
 
El Sr. Roca diu que no està d’acord en la baixa de l’IBI i proposa que s’incrementin les 
taxes dels caixers automàtics, i també diu que pel què fa a les llicències d’activitats no 
és el millor moment perquè hi hagi cap augment ja que s’ha de facilitar les coses als 
emprenedors. 
 
La Sra. Vega diu que no veu bé en les tarifes de l’aigua una baixa del primer tram a 6 
m3, que pot suposar un augment important a les cases no urbanes i a la gent que viu 
dels horts. El preu de la llar d’infants diu que s’hauria de consultar als veïns.  
 
El Sr. Roca diu que pel què fa al preu de la recollida d’escombraries s’hauria de 
renegociar el contracte ja que les circumstàncies canvien. 
 
El Sr. Alcalde diu que l’ajuntament ho fa el millor que pot i que en la situació actual no 
és fàcil atendre totes les necessitats. 
 
El Sr. Trincheria diu que pujar impostos és fàcil i que baixar-los sí que costa més i que 
la gent també ho agraeix, i diu que si l’ajuntament no hagués baixat una mica l’ IBI en 
els últims anys estaríem demanant més diners als ciutadans en un temps en que 
tothom té dificultats, i creu que ajustar la despesa, és a dir, que l’ajuntament s’adapti a 
la situació econòmica de la gent és també important. Diu que el pressupost de 
l’ajuntament és de prop de 6.000.000 € que es destina en gran part a les persones i 
creu que hem de ser capaços de destinar un 0,5 % per millorar la qualitat ambiental. 
 
El Sr. José Martínez diu que rebaixar l’IBI a tothom no és just ja que no tothom té la 
mateixa capacitat econòmica; tampoc veu just apujar l’impost de vehicles a tothom per 
igual; respecte a l’IAE diu que queda igual i que es tracta d’un impost que només 
paguen les empreses que facturen més d’ 1 milió d’euros i que potser es podria pujar; 
respecte a l’escola de música diu que s’esmenta que les bonificacions són discrecional 
i que això no podria ser ja que haurien de ser taxades; pel què fa a la taxa de recollida 
d’escombraries diu que es puja un 2,5 % però només a garatges i a particulars i no als 
altres conceptes; diu que es podria augmentar la taxa dels operadors de telefonia 
mòbil; respecte a la taxa de l’aigua diu que no entén que expliquin que s’ha pujat un 
3,4 % i que la puja és molt més important i esmenta percentatges que diu són molt 
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més alts; en quan al preu de la llar d’infants diu que veu bé que es posi només un preu 
de matins però no està d’acord en els canvis de les bonificacions a germans i diu que 
cal fer una tarifació social; finalment diu que no està d’acord a l’afectació d’un 
percentatge de l’ IBI al medi natural ja que són més prioritàries necessitats socials de 
gent amb situació precària. 
 
El Sr. Alcalde diu que és fàcil fer demagògia en el moment d’aprovació d’ordenances 
fiscals i és lògic que l’oposició ho faci. Respecte a la taxa de recollida d’escombraries 
diu que poc temps enrere es va haver de fer un augment de 60 % perquè el preu havia 
quedat molt desfasat i es tracta de que no passi el mateix. Respecte al preu de l’aigua 
diu que l’augment és respecte l’última revisió que es va aprovar per la Comissió de 
Preus l’octubre del 2012 i que és un 3,4 %. Pel que fa a la telefonia mòbil diu que és 
un tema que està regulat i taxat. 
 
La Sra. Fernández amb els comentaris que s’han fet de l’IBI diu que aquí a Maçanet 
les cases són majoritàriament de gent treballadora, unifamiliars, adossades i 
aparellades. 
 
El Sr. Vila diu que és lògic mirar dos anys la renta per estudiar les bonificacions i que 
no és per molestar a ningú sinó per controlar el tema. Respecte a l’augment de la tarifa 
d’aigua diu que els percentatges d’augment que diu el Sr. Martínez no són correctes i 
que l’augment va estar del 3,4 %. Diu que ja l’any passat el Sr. Martínez va 
argumentar percentatges d’augment erronis en diverses taxes i impostos que eren 
molt més alts que la realitat, i que en el ple de l’any anterior ell li va dir que s’ho miraria 
bé i que li diria si s’havia equivocat o no, i que quan li va remetre la informació que 
acreditava que el Sr. Martínez s’equivocava li va respondre breument amb un correu 
que gràcies, i ara aquest any sembla que també s’està equivocant en el cas de l’aigua 
i també li recomana que ho miri bé. 
 
El Sr. Martínez diu que els percentatges són els que són. 
 
El Sr. Vila li contesta que se’ls miri bé perquè els augments que ha dit no són 
correctes. 
 
El Sr. Roca diu que els preus de la llar d’infants s’aplicaran a partir del setembre del 
2014 i pregunta quan s’aplicarà la mitja jornada. 
 
El Sr. Valentí diu que entrarà també en vigor el setembre del 2014. 
 
Finalment, es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- NOU vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Ciurana, el Sr. Joan Josep Martínez, la 

Sra. Fernández, la Sra. Figueras, el Sr. Valentí, el Sr. Trincheria, el Sr. Maqueda i 
el Sr. Vila. 

- TRES vots en contra, del Sr. Roca, la Sra. Vega i el Sr. José Martínez. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada a l' encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el Secretari 
certifico. 
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Vist i Plau,  
L’Alcalde,                                                                    El Secretari 
 
 
 
 
 
 
Antonio Guinó Bou 


