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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  406/16 
Caràcter : Extraordinària 
Data :  27 d’octubre de 2016 
Horari: De les 21:30 h a les 22:05 h 
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
  
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou, Alcalde President 
Josep Maria Ciurana Planas 
Carles Vallribera Martí 
José Maria Martínez Regaño 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Joan Josep Martínez González 
Raquel Reyner Barraca 
Natàlia Figueras Pagès 
Adrian Ortiz Jurado 
Xavier Xarbau i Adrobau 
Montserrat Vergés Vall.llovera 
 
Ha excusat la seva assistència: 
Fernando Maqueda Ramos 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
Aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals 
 
Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals 

 
Es dóna compte 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 2017, 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 2017, la modificació de les 
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, en la forma que consta en 
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l’annex del present acord: 
 
- Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
- Ordenança fiscal núm.2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- Ordenanza fiscal núm.5 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 
- 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.8 reguladora de la taxa per expedició de llicències 
urbanístiques. 

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

 
SEGON.- 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. L’ acord 
d’aprovació provisional es considerarà elevat a definitiu si durant el període establert 
d’exposició pública no es presenten reclamacions. 
 
 
TERCER.- 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. 
 

ANNEX 
 

ORDENANCES FISCALS MAÇANET DE LA SELVA 2017 
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 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 0,6600 % 

Immobles urbans VC alt 0,7044 % 

Immobles caract.espec. 1,3000 % 



Ajuntament de Maçanet de la Selva 

 

Immobles rústics 0,6500 % 
 
 
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 2, apartat 1, lletra h) 

h) Es bonificaran amb un 100% de la quota de l’impost els vehicles que tinguin una 
antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de la primera 
matriculació, sempre i quan el seu propietari disposi d’un altre vehicle amb 
antiguitat inferior a 10 anys. La bonificació esmentada del 100% de la quota 
serà compatible amb altres bonificacions que gaudeixi el mateix propietari per 
disposar d’un altre vehicle més eficient. És voluntat municipal conciliar així el  
foment de la protecció del medi natural amb el reconeixement de l’interès 
històric dels vehicles de més de 25 anys per ser usats en moments singulars.  

 

- Article 2, apartat 2 
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e)  g) i h) de 

l'apartat 1 d'aquest article, els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant 
les característiques del vehicle, la seva matrícula, la causa del benefici i la resta 
condicions. S’acompanyarà fotocòpia del permís de circulació i de la targeta 
d’inspecció tècnica dels vehicles. En tot cas, els interessats hauran d’estar al 
corrent de les seves obligacions amb el municipi. 

 
- Article 5, apartat 4 

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, l’Ajuntament aplicarà a la quota de l’impost, en 
funció del tipus de tracció mecànica, les bonificacions següents: 

1. 75% de la quota de l’Impost: 

a)   Vehicles elèctrics: propulsats únicament per motor elèctric 

b)   Vehicles propulsats per motor de combustió interna alimentats 
únicament pels combustible ecològics següents: biogàs, gas natural, 
gas natural liquat, gas comprimit,  gas liquat del petroli (glp), metà, 
metanol, hidrogen i derivats d’olis vegetals validats per l’institut Català 
d’Energía 

c)   Vehicles híbrids o bimodals que no utilitzin gasolina ni gasoil: Vehicles 
propulsats indistitntament per motor elèctric í/o motor de combustió 
interna que utilitzi com a combustible qualsevol dels esmentats al 
paràgraf b) anterior.  

2. 50% de la quota de l’impost: Vehicles propulsats indistintament per motor 
elèctric i/o per motor de combustió interna alimentat per gasolina o gasoil. 

 
Les persones interessades hauran de sol·licitar el benefici per escrit i presentar al 
Departament d’Hisenda fotocòpia de la documentació següent: 
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 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.5. Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats 
de la manera següent:  
 
- Article 7, apartat 3 
3.- A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva 

aplicació, s’estableixen els següents coeficients, segons el carrer on  radiqui 
l’establiment:  

Tot el municipi manté el coeficient 1 (neutre), llevat el polígons industrial  definit 
en la relació de carrers que consta al vialer annex:  

 
Categoria Coeficient de situació 

Polígon Industrial - única 1´73 
 
Els dos coeficients responen a les característiques comercials i econòmiques del 
municipi i donen compliment a l’article 87.3 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Ordenança fiscal núm. 7. Reguladora de la Taxa per la Prestació dels 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 9 
 
El canvi de titularitat d’una activitat econòmica exigeix la modificació dels registres 
administratius municipals i tributarà amb una quota de 150 €. 

Si amb motiu d’un canvi de titularitat es posa de manifest la necessitat de realitzar 
altres activitats administratives, l’interessat tributarà, a més, per l’epígra que 
correspongui.  
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. Reguladora de la taxa per expedició de llicències 
urbanístiques 

 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats 
de la manera següent:  
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- Article 5, apartat 5 
 
5.- Primera utilització d´edificis i construccions: 
 

5.a Bloc d'habitatges o apartaments: per habitatge: 150 € 
5.b Habitatges aïllats o que no quedin compresos en l'apartat anterior:  1 €/m2 de 

superfície amb un mínim de: 250 € 
5.c  Restaurants, cafeteries, similars i comerços en general: 0,30 €/m2 de superfície amb 

un mínim de: 350 € 
5.d Tota classe de magatzems:  1 €/m2 de superfície  
       amb un mínim de: 250 € 

5.e  Campaments de nova instal·lació o ampliació:    
       per cada plaça de tenda o caravana  250 € 

5.f  Sales d'espectacles, discoteques, pistes de ball, i similars   3 €/m2  de superficie amb 
un mínim de: 1.000 € 

5. g Piscines 150 €  

   

a) La primera i segona visita tècnica de comprovació per l’obtenció de llicència de 
primera utilització no acreditarà cap quota addicional. 

 
b) La tercera i següents visites acreditaran la quota addicional següent: 50 € per 

visita 
 
 
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 6, apartat 2 
 
2. La quota tributària resultant serà: 

Lloc de producció de residus Quota/trim. Quota/any 

a) Garatges i locals sense activitat 7,32 € 29,28 €

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€ 
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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) Altres productors de residus: 

     - vivenda + local comercial sense activitat 

     - professionals liberals 

     - 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. 
 
- Article 6, apartat 6 

6. Compostatge domèstic.- 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. Els 
usuaris que autogestionin tots els seus residus orgànics mitjançant compostatge 
podran percebre d’un ajut equivalent al 12% de la quota pagada del tribut. 

Per poder gaudir d’aquest benefici hauran de complir els requisits següents: 

- Presentar sol·licitud escrita 

- Acreditar que utilitzen compostador o que realitzen compostatge en pila o 
femer 

- Facilitar la comprovació per part de personal funcionari sobre la correcció 
del procès que porten a terme; l’informe tècnic resultant de la comprovació 
determinarà si existeix o no el dret de l’usuari a rebre l’ajut 

- Estar al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament”    
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que, respecte a l’ordenança fiscal núm.10, arrel de la 
intervenció de la Sra. Vergés a la Comissió Informativa d’ Hisenda en el sentit de què 
no considerava lògica la diferència de quota que resultava per una vivenda més un 
local comercial sense activitat respecte de si es tributa separadament per una vivenda 
i un local sense activitat, considera que té raó i per això proposa que s’esmeni la 
proposta d’acord més amunt transcrita fixant una quota que sigui igual en el cas de 
vivenda més local sense activitat que en el cas de vivenda i local sense activitat 
separats. Seguidament, continua i passa a explicar quines són les modificacions 
proposades que es detallen en l’annex de la proposta. 
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El Sr. Xarbau demana aclariment respecte a les modificacions respecte a les 
modificacions de les ordenances fiscals núm.5 i núm.10. Diu que a l’ordenança 5 cal 
que hi consti el vialer a què es fa referència. I respecte a l’ordenança 10 pregunta com 
queda recollida la bonificació per ús de la deixalleria. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que efectivament el vialer ha de figurar com a annex a 
l’ordenança, i respecte a la bonificació de la taxa d’escombraries per ús de la 
deixalleria diu que es vol acabar d’estudiar i que es vol proposar més endavant. 
 
El Sr. Xarbau pregunta sobre els serveis deficitaris. 
 
El Sr. Joan Josep Martínez diu que el servei d’escombraries ara no cobreix tota la 
despesa i que caldrà anar tendint a l’equilibri. 
 
Seguidament segueix un debat sobre el tema de la gestió del servei d’escombraries. 
 
El Sr. Xarbau diu que atès que no han participat en les bonificacions i que ells ho 
farien d’una manera diferent votaran en contra. 
 
El Sr. Ortiz pregunta quantes bonificacions de vehicles antics hi ha. 
 
El Sr. Ciurana diu que cada cop n’hi ha més i que molts són d’ús quotidià i que per 
això es proposa només bonificar-ho quan es tracti d’un segon vehicle. 
 
El Sr. Alcalde diu que pel què fa a la gestió del servei d’escombraries cal reciclar més i 
que això és el que cal aconseguir millorar de cara al futur. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al 
començament d’aquest punt de l’ordre del dia amb l’esmena proposada pel Sr. Joan 
Josep Martínez, de manera que la proposta d’acord que es sotmet a votació té la 
redacció següent: 
 
 “ Per tal que la modificació de les Ordenances Fiscals, entri en vigor a partit de l’1 de 
gener del 2017, 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 2017, 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. 
- Ordenança fiscal núm.2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- Ordenanza fiscal núm.5 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 
- 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.8 reguladora de la taxa per expedició de llicències 
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urbanístiques. 
- Ordenança fiscal núm.10 reguladora de la taxa per a la recollida i eliminació 

d’escombraries. 
 
SEGON.- 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. L’ acord 
d’aprovació provisional es considerarà elevat a definitiu si durant el període establert 
d’exposició pública no es presenten reclamacions. 
 
 
TERCER.- 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. 
 

ANNEX 
 

ORDENANCES FISCALS MAÇANET DE LA SELVA 2017 
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 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 0,6600 % 

Immobles urbans VC alt 0,7044 % 

Immobles caract.espec. 1,3000 % 

Immobles rústics 0,6500 % 
 
 
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 2, apartat 1, lletra h) 
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i) Es bonificaran amb un 100% de la quota de l’impost els vehicles que tinguin una 
antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de la primera 
matriculació, sempre i quan el seu propietari disposi d’un altre vehicle amb 
antiguitat inferior a 10 anys. La bonificació esmentada del 100% de la quota 
serà compatible amb altres bonificacions que gaudeixi el mateix propietari per 
disposar d’un altre vehicle més eficient. És voluntat municipal conciliar així el  
foment de la protecció del medi natural amb el reconeixement de l’interès 
històric dels vehicles de més de 25 anys per ser usats en moments singulars.  

 

- Article 2, apartat 2 
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e)  g) i h) de 

l'apartat 1 d'aquest article, els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant 
les característiques del vehicle, la seva matrícula, la causa del benefici i la resta 
condicions. S’acompanyarà fotocòpia del permís de circulació i de la targeta 
d’inspecció tècnica dels vehicles. En tot cas, els interessats hauran d’estar al 
corrent de les seves obligacions amb el municipi. 

 
- Article 5, apartat 4 

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, l’Ajuntament aplicarà a la quota de l’impost, en 
funció del tipus de tracció mecànica, les bonificacions següents: 

3. 75% de la quota de l’Impost: 

d)   Vehicles elèctrics: propulsats únicament per motor elèctric 

e)   Vehicles propulsats per motor de combustió interna alimentats 
únicament pels combustible ecològics següents: biogàs, gas natural, 
gas natural liquat, gas comprimit,  gas liquat del petroli (glp), metà, 
metanol, hidrogen i derivats d’olis vegetals validats per l’institut Català 
d’Energía 

f)   Vehicles híbrids o bimodals que no utilitzin gasolina ni gasoil: Vehicles 
propulsats indistitntament per motor elèctric í/o motor de combustió 
interna que utilitzi com a combustible qualsevol dels esmentats al 
paràgraf b) anterior.  

4. 50% de la quota de l’impost: Vehicles propulsats indistintament per motor 
elèctric i/o per motor de combustió interna alimentat per gasolina o gasoil. 

 
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. 
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Ordenança fiscal núm.5. Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 
 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats 
de la manera següent:  
 
- Article 7, apartat 3 
3.- A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva 

aplicació, s’estableixen els següents coeficients, segons el carrer on  radiqui 
l’establiment:  

Tot el municipi manté el coeficient 1 (neutre), llevat el polígons industrial  definit 
en la relació de carrers que consta al vialer annex:  

 
Categoria Coeficient de situació 

Polígon Industrial - única 1´73 
 
Els dos coeficients responen a les característiques comercials i econòmiques del 
municipi i donen compliment a l’article 87.3 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Ordenança fiscal núm. 7. Reguladora de la Taxa per la Prestació dels 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 9 
 
El canvi de titularitat d’una activitat econòmica exigeix la modificació dels registres 
administratius municipals i tributarà amb una quota de 150 €. 

Si amb motiu d’un canvi de titularitat es posa de manifest la necessitat de realitzar 
altres activitats administratives, l’interessat tributarà, a més, per l’epígra que 
correspongui.  
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8. Reguladora de la taxa per expedició de llicències 
urbanístiques 

 
Els articles o apartats dels articles que es relacionen a continuació queden redactats 
de la manera següent:  
 
- Article 5, apartat 5 
 
5.- Primera utilització d´edificis i construccions: 
 

5.a Bloc d'habitatges o apartaments: per habitatge: 150 € 
5.b Habitatges aïllats o que no quedin compresos en l'apartat anterior:  1 €/m2 de 

superfície amb un mínim de: 250 € 
5.c  Restaurants, cafeteries, similars i comerços en general: 0,30 €/m2 de superfície amb 

un mínim de: 350 € 
5.d Tota classe de magatzems:  1 €/m2 de superfície  
       amb un mínim de: 250 € 
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5.e  Campaments de nova instal·lació o ampliació:    
       per cada plaça de tenda o caravana  250 € 

5.f  Sales d'espectacles, discoteques, pistes de ball, i similars   3 €/m2  de superficie amb 
un mínim de: 1.000 € 

5. g Piscines 150 €  

   

a) La primera i segona visita tècnica de comprovació per l’obtenció de llicència de 
primera utilització no acreditarà cap quota addicional. 

 
b) La tercera i següents visites acreditaran la quota addicional següent: 50 € per 

visita 
 
 
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 6, apartat 2 
 
2. La quota tributària resultant serà: 

Lloc de producció de residus Quota/trim. Quota/any 

a) Garatges i locals sense activitat 7,32 € 29,28 €

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 €

l) 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 €
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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) Altres productors de residus: 

     - vivenda + local comercial sense activitat 

     - professionals liberals 

     - artesans manufacturers (1 a 3 treballadors) 

43,90 € 

150,00 € 

150,00 € 

 

175,60 €

600,00 €

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. 
 
- Article 6, apartat 6 

7. Compostatge domèstic.- 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. Els 
usuaris que autogestionin tots els seus residus orgànics mitjançant compostatge 
podran percebre d’un ajut equivalent al 12% de la quota pagada del tribut. 

Per poder gaudir d’aquest benefici hauran de complir els requisits següents: 

- Presentar sol·licitud escrita 

- Acreditar que utilitzen compostador o que realitzen compostatge en pila o 
femer 

- Facilitar la comprovació per part de personal funcionari sobre la correcció 
del procès que porten a terme; l’informe tècnic resultant de la comprovació 
determinarà si existeix o no el dret de l’usuari a rebre l’ajut 

- Estar al corrent de les seves obligacions amb l’Ajuntament   
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord que s’acaba de transcriure dóna el resultat 
següent: 
 

- SET vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, el Sr. 
Vallribera, la Sra. Reyner, la Sra. Figueras, el Sr. Ciurana, el Sr. José Mª 
Martínez. 

- QUATRE vots en contra, del Sr. Xarbau, la Sra. De Egea, el Sr. Vilella i la 
Sra. Vergés. 

- UNA abstenció, del Sr. Ortiz. 
 
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 en l’encapçalament, de la qual s’ estén la present acta, del que jo el secretari 
certifico. 
Vist i Plau 
L’Alcalde       El Secretari 
 



Ajuntament de Maçanet de la Selva 

 

Antonio Guinó Bou 
 
 


