
AVANTPROJECTE MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A 2019 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 – IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 
Es modifiquen els apartats 2 i 3, que passen a tenir la redacció següent: 
“2. El tipus de gravamen serà el 0,727 per cent quan es tracti de béns immobles 
urbans i el 0,873 per cent quan es tracti de béns immobles rústics. 
3. Als efectes de la determinació del tipus de gravamen aplicable als bens immobles 
urbans, exclosos els d’ús residencial, d’acord amb els usos definits en la normativa 
cadastral, s’estableix la següent classificació de béns immobles i es determina el 
valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual seran aplicables 
els tipus incrementats: 

 
 

Ús 

 
 

Codi 

 
Tipus de 

gravamen 

Valor cadastral 
mínim 
(euros) 

Magatzem A 1,088 % 825.496,00 
Comercial C 1,088 % 1.000.000,00 
Oci G 0,727 % 1.593.670,00 
Industrial I 1,088 % 583.608,00 
Esportiu K 1,032 % 440.832,00 
Oficines O 1,032 % 587.035,00 
 
Aquests tipus de gravamen només s’aplicaran, com a màxim, al 10 per cent dels 
béns immobles urbans del terme municipal que, per a cada ús, tinguin un valor 
cadastral més alt.” 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 – IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
Annex que es cita a l’article 9 d’aquesta ordenança 
Es modifica l’annex, que passa a tenir la redacció següent: 
“Tal com es disposa a l’apartat 2 de l’article 9 d’aquesta ordenança, la base 
imposable de la liquidació provisional a compte es determinarà a partir del mòdul 
bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets 
d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat amb els coeficients correctors que 
tot seguit es detallen, quan el resultat obtingut sigui superior a l’import del 
pressupost que hagi presentat l’interessat. 



Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà 
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la 
base imposable susdita. 
 
I. TREBALLS D’EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL 
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de 
partida és a superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comuns, 
expressada en metres quadrats amb dos decimals. 
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos 
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per 
cada mòdul diferent. 
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al 
pressupost de referencia, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els 
mòduls de referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera 
següent: 
Mr = Mb x Ct x Cu 
Definicions: 
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmentat 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 492,00 EUR/m2 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o 
obra 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials 
Els coeficients correctors que es faran servir són els següents: 
 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 
1.1. En edificacions de nova planta i addicions 

Tipologia de l’edificació Ct 
- Edifici aïllat (4 façanes) 
- Soterranis a partir del 3r en tot tips d’edificis 

1,20 

- Edifici en testera (3 façanes) 
- Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis 

1,10 

- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1,00 
1.2. En obres de reforma i rehabilitació 

Tipologia de la intervenció Ct 
- Rehabilitació integral d’edifici conservant exclusivament les 
façanes 

0,90 

- Reformes que afectin elements estructurals 0,70 
- Reformes que no afectin elements estructurals 
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o 
tancaments (aplicat a la superfície de la façana) 

0,50 

- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals 
ni instal·lacions 
- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments 
(aplicat a la superfície de la façana) 

0,30 

Nota: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta. 
1.3. Treballs d’urbanització i obra civil 

Tipologia de la intervenció Ct 
- Moviments de terres i infraestructura 1,10 
- Superficials complementàries 1,00 
- Piscines i obres sota-rasant 1,10 
 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 

Usos Cu 
Ascensor 10,00 



Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres, auditoris 3,00 
Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris 2,80 
Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres 
d’investigació i laboratoris universitaris. Centres penitenciaris. 
Estacions, aeroports i terminals de transports. Facultats i escoles 
universitàries 

2,60 

Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i 
congressos 

2,40 

Aparthotels i residències. Cementiris. Centres de culte. Clubs 
socials amb serveis. Edificis administratius. Edificis serveis 
públics. Hotels de 3 estrelles 

2,20 

Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alts equipaments. 
Escoles i instituts de grau mig. Hotels de 2 estrelles. Laboratoris 
industrials. Locals bancaris. Oficines. Pavellons i complexos 
esportius i d’oci. Restaurants i cafeteries 

2,00 

Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. Hostals i 
pensions. Hotels d’1 estrella. Llars d’infants i parvularis. Piscines 
cobertes 

1,80 

Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i 
escorxadors. Habitatge adossat. Habitatge unifamiliar. Sales 
d’usos múltiples 

1,60 

Habitatge col·lectiu. Vestidors 1,40 
Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems comercials sense ús. 
Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes edifici industrial 

1,20 

Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i 
fàbriques. Garatges. Graners o magatzem. Piscines descobertes. 
Quadres estables 

1,00 

Magatzems i naus industrials 0,70 
Coberts 0,60 
Piscines (sense cobrir) 1,00 
Parcs i jardins 0,40 
Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes. 
Graderies. Obres d’urbanització 

0,30 

Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. Tanques i murs 0,20 
Paviments amb drenatge 0,10 
Condicionament d’un terreny 0,05 
Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de els 
quantitats parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la 
superfície parcial a la qual s’ha d’aplicar. 
 
II. TREBALLS D’ENDERROC 
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent: 
Pr = V x Mb x Ct x Cu 
Definicions: 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials 
V: Volum de l’edifici en m2. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 
4 metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 492,00 EUR/m2 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o 
obra 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat 
Els coeficients correctors que es faran servir són els següents: 
 
1. COEFICIENT TIPOLÓGIC (Ct) 

Tipologia de l’edificació Ct 
Edificacions en zones de casc antic 0,30 



Edificacions entre mitgeres 0,20 
Edificacions aïllades 0,10 
 
2. COEFICIENT DÚS (Cu) 

Usos Cu 
Altures de menys de 10 metres 0,10 
Altures de més de 10 metres 0,15 
“ 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A1 – TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS 
 
Article 6è. Quota tributària 
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent: 
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el 
quadre de tarifes següent: 
Tarifa Euros 
1. Concessions i llicències  
 1.1. Llicència de venda en el mercat ambulant 10,90 
 1.2. Transmissió de llicència d’auto-taxi 1.498,00 
 1.3. Llicència d’instal·lació de tanques publicitàries en sòl 

privat 
1.498,00 

 1.4. Confrontació de documents 1,45 
 1.5. Llicència per a la circulació de quads i vehicles de 

característiques anàlogues. Import anual 
51,00 

 1.6. Llicència no subjecta a altres taxes 51,00 
2. Informes policials per a companyies asseguradores  
 2.1. Fins a 3 fulls 30,00 
 2.2. Per cada full addicional 21,00 
3. Còpies i enquadernacions  
 3.1. Fotocòpies o impressions DIN-A4 blanc i negre. Per full 0,30 
 3.2. Fotocòpies o impressions DIN-A4 color. Per full 0,45 
 3.3. Fotocòpies o impressions DIN-A3 blanc i negre. Per full 0,40 
 3.4. Fotocòpies o impressions DIN-A3 color. Per full 0,65 
 3.5. Enquadernacions. Per unitat 2,65 
4. Plànols CAD  
 4.1. Plànol escala 1/1000-1/2000, en format paper, A1. Per 

unitat 
17,00 

5. Cartografia digital (formats DXF/DGC)  
 5.1. Base 1/1000 (inclou cartografia cadastral i planejament). 

Per hectàrea 
6,25 

 5.2. Base 1/5000 (inclou base cadastral de rústica pròpia i 
resta terme municipal). Per hectàrea 

2,55 

 Quota mínima:  12,00 
 Còpia en CD 3,60 
 Notes: terme municipal 4.470 ha 

          sòl urbà, base 1/1000, 1.000 ha 
          sòl rústic, base 1/5000, 3.470 ha 

 
6. Certificats i estadístiques  
 6.1. Certificacions que expedeixin les oficines municipals 

sobre documents o dades corresponents a exercicis anteriors 
a 5 anys 

15,00 

 6.2. Certificats personalitzats del padró municipal d’habitants 15,00 
 6.3. Estadístiques personalitzades del padró municipal 

d’habitants 
15,00 



7. Drets de presentació a proves selectives per a cobrir places de 
manera definitiva (funcionaris/àries de carrera i personal laboral 
indefinit) 

 

 7.1. Places subgrups A1 i A2 19,00 
 7.2. Places subgrup B 17,00 
 7.3. Places subgrup C1 16,00 
 7.4. Places subgrup C2 13,00 
 7.5. Places subgrup Agrupacions Professionals 7,00 
8. Altres  
 8.1. Segona i ulteriors unitats del comandament per a les 

pilones instal·lades a la via pública. Per comandament 
41,00 

“ 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A2 – TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I 
LES EMPRESES A TRAVÈS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, 
COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS 
POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 
 
Disposició transitòria 
Es modifica la disposició transitòria, que passa a tenir la redacció següent: 
“No s’exigirà aquesta taxa a les sol·licituds que iniciïn el procediment corresponent 
al fet imposable gravat per la taxa, que es presentin entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019.” 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A3 – TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Article 6è. Quota tributària 
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent: 
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre 
de tarifes següent: 
Tarifa Euros 
1. Lloguer i concessió de nínxols, tombes, panteons i columbaris  
 1.1. Lloguer de nínxol per 2 anys condicionats 178,10 
 1.2. Lloguer de nínxol per 5 anys 378,90 
 1.3. Concessió de nínxol per 50 anys (nínxols vells) 1.262,70 
 1.4. Concessió de nínxol per 50 anys (sector nou) 2.104,30 
 1.5. Concessió temporal de tomba per 50 anys 8.417,60 
 1.6. Concessió temporal de panteó per 50 anys 25.252,70 
 1.7. Concessió de columbari per 50 anys 715,60 



2. Serveis d’inhumació, exhumació i trasllat  
 2.1. Inhumació/exhumació nínxol 185,30 
 2.2. Inhumació/exhumació nínxol fora horari cementiri 278,00 
 2.3. Inhumació/exhumació tomba 227,50 
 2.4. Inhumació/exhumació panteó  269,50 
 2.5. Inhumació/exhumació columbari 92,80 
 2.6. Trasllat dins el cementiri 126,30 
 2.7. Trasllat entre sepultures (inclou exhumació, trasllat, 

condicionament i inhumació) 
306,70 

3. Serveis de col·locació o extracció de làpides  
 3.1. Col·locació o extracció làpides nínxols 84,40 
 3.2. Col·locació o extracció làpides tombes 168,40 
 3.3. Col·locació o extracció làpides panteons 252,70 
 3.4. Col·locació o extracció làpides columbaris 42,40 
4. Serveis de conservació  
 4.1. Conservació nínxols 31,70 
 4.2. Conservació tombes 63,40 
 4.3. Conservació panteons 94,90 
 4.4. Conservació columbaris 16,10 
5. Serveis de retrocessió  
 5.1. Retrocessió de nínxols 406,70 
 5.2. Retrocessió de columbaris 84,20 
6. Serveis de condicionament de sepultures  
 6.1. Condicionament sepultura (inclou sudari) 67,50 
 6.2. Condicionament sepultura amb hora concertada 33,80 
 6.3. Condicionament per cada despulla més 23,20 
 6.4. Moviment de làpida 33,70 
7. Altres serveis funeraris  
 7.1. “Pack” incineració 1.052,40 
 7.2. Tanatosala 320,10 
 7.3. Dipòsit refrigerat 75,90 
 7.4. Gestió i recollida de residus 22,50 
 7.5. Neteja i ofrena nínxol, 1 cop 63,40 
 7.6. Neteja i ofrena nínxol, 3 cops 168,40 
8. Serveis administratius  
 8.1. Expedició de títol 15,00 
 8.2. Expedició de duplicat de títol 29,50 
 8.3. Tramitació expedient de canvi de titularitat 56,20 
 8.4. Tramitació de documentació 52,60 
 8.5. Permís de col·locació de làpida 52,60 
 8.6. Permís de col·locació de llosa en tomba o panteó 84,10 
La petició de retrocessió d’un nínxol durant el primer any des de l’acord de 
concessió, sempre que aquest no hagi estat utilitzat, no s’entendrà com a tal i serà 
retornat l’import pagat, considerant-se nul·la la concessió i únicament serà 
descomptat un 20 per cent de la taxa pagada en concepte de despeses de gestió.”  
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 



ORDENANÇA FISCAL NÚM. A4 – TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPALS 
 
Article 5. Quota tributària 
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent: 
“2. La quantia de la taxa regulada en l’article 2 d’aquesta ordenança és la que es 
fixa en el quadre de tarifes següent: 
Tarifa Euros 
1. Habitatges 145,70 
“ 
Article 11. Quota tributària 
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir a redacció següent: 
“2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent referida als grups de classificació 
d’activitats que figuren a l’annex I d’aquesta ordenança: 
Grup classificació Superfície establiment Euros 

A <= 50 m2 274,80 
De 51 m2 a 100 m2 274,80 
De 101 m2 a 150 m2 274,80 
De 151 m2 a 200 m2 300,20 
Més de 200 m2 338,40 

B <= 50 m2 432,40 
De 51 m2 a 100 m2 432,40 
De 101 m2 a 150 m2 432,40 
De 151 m2 a 200 m2 472,40 
Més de 200 m2 532,70 

C <= 50 m2 577,10 
De 51 m2 a 100 m2 577,10 
De 101 m2 a 150 m2 577,10 
De 151 m2 a 200 m2 630,50 
Més de 200 m2 710,80 

D <= 50 m2 705,40 
De 51 m2 a 100 m2 705,40 
De 101 m2 a 150 m2 705,40 
De 151 m2 a 200 m2 770,90 
Més de 200 m2 869,10 

“ 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A5 – TAXA SOBRE SERVEIS URBANÍSTICS 
 
Article 7è. Base imposable i quotes 
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent: 
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre 
de tarifes següent: 
1. Plans parcials, especials i altres instruments de planificació 
 
 
Tarifa 

 
Euros 

Mínim 
Euros 

1.1. Planejament derivat. Preu per ha que reguli 428,50 2.068,50 



1.2. Projecte de reparcel·lació   
 1.2.1. Preu per cadascuna de les parcel·les de 

l’àmbit d’actuació (aportades i resultants) 
71,50 2.068,50 

 1.2.2. Preu fix a afegir a la part variable 713,50 - 
1.3. Projectes d’urbanització. Percentatge sobre 
PEM 

0,20 % 746,00 

 
2. Llicència de parcel·lació i expedients de segregació 
 
 
Tarifa 

 
Euros 

Màxim 
Euros 

2.1. Expedients de segregació en sol no 
urbanitzable, sòl urbanitzable i sòl urbà no 
consolidat. Preu per ha 

83,50 1.654,50 

 
2.2. Llicències de parcel·lació urbanística en sol urbà: 
 
La quota tributària es la quantitat resultant d’aplicar la fórmula següent: 
Quota = S x K x (1 + Pi/20) x (1 + Pf/20) 
En la qual: 
S és la superfície total a parcel·lar o reparcel·lar 
K és un factor en funció de S segons la taula següent 
Pi és el nombre de parcel·les inicials 
Pf és el nombre de parcel·les finals resultants de la parcel·lació o segregació 
La quota màxima és de 1.560,50 euros 
 
Superfície S 

Factor 
resultant K 

Fins a 500 m2 0,732 
De 500 a 1.000 m2 0,587 
De 1.001 a 2.000 m2 0,440 
De 2.001 a 3.000 m2 0,328 
De 3.001 a 4.000 m2 0,256 
De 4.001 a 5.000 m2 0,183 
De 5.001 a 8.000 m2 0,146 
De 8.001 a 10.000 m2 0,109 
Més de 10.000 m2 0,734 
 
3. Expedició de certificats, informes i inspeccions tècniques 
 
Tarifa Euros 
3.1. Certificat de qualificació urbanística 67,50 
3.2. Certificat d’antiguitat i legalitat 67,50 
3.3. Certificat de numeració 14,00 
3.4. Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació 134,50 
3.5. Inspecció tècnica a sol·licitud de persona interessada 52,00 
3.6. Llicència d’alta o baixa de gual 52,00 
 
4. Expedició de llicències i ordres d’execució (article 2.2 ordenança fiscal) 
 
Tarifa % / Euros 
4.1. Obres menors amb comunicació prèvia 27,00 EUR 
4.2. Obres menors amb llicència o ordre d’execució 0,70 % 
4.3. Obres majors 1,50 % 
4.4. Pròrroga de llicències. % sobre el pressupost d’obra pendent 
d’executar 

 



 4.4.1. Obres majors 1,50 % 
 4.4.2. Obres menors 0,70 % 
4.5. Llicència de primera utilització d’edificis 
% sobre el pressupost 

0,40 % 

4.6. Legalització d’obres  
 4.6.1. Obres majors 2,65 % 
 4.6.2. Obres menors 1,00 % 
4.7. Llicència de divisió horitzontal 277,00 EUR 
 
5. Tarifa mínima d’expedició de llicències i ordres d’execució 
 
Tarifa Euros 
5.1. Quota mínima 46,50 
5.2. Enderrocs. Quota mínima 290,50 
5.3. Instal·lació de grua-torre. Quota mínima 290,50 
5.4. Llicència d’obres majors. Quota mínima 290,50 
5.5. Llicència de primera ocupació. Quota mínima 145,50 
5.6. Pròrrogues sobre llicències d’obres majors. Quota mínima 145,50 
5.7. Pròrrogues sobre llicències d’obres menors. Quota mínima 23,50 
5.8. Llicències d’usos provisionals. Quota mínima  290,50 
El percentatge que figura al quadre de la tarifa 4 (expedició de llicències i ordres 
d’execució) s’aplica al cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra tal com 
es defineix a l’article 7 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 
No està subjecta a aquesta taxa l’expedició de certificats d’antiguitat i legalitat 
(tarifa 3.2) quan es sol·licitin als efectes d’obtenir la cèdula d’habilitabilitat 
d’habitatges que hagin de ser objecte de dació en pagament o execució 
hipotecària.” 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A6 – TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A 
TRAVÈS DE ELS VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A 
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 
MENA 
 
Article 6. Quota tributària 
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent: 
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre 
de tarifes següent: 
Tarifa Euros 
1. Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o 
aparcaments individuals de propietat dins d’un aparcament 
general i els que estan situats en zones o carrers particulars que 
formin part de comunitats de propietaris, que prohibeixen 
l’aparcament de vehicles que no siguin propietat d’algun membre 
de la comunitat 

 

 1.1. Casc urbà  
  1.1.1. Per 4 m lineals d’aprofitament i 2 vehicles de 

capacitat 
52,00 



  1.1.2. Per cada m lineal addicional 13,50 
  1.1.3. Per cada vehicle addicional 20,50 
 1.2. Urbanitzacions  
  1.2.1. Per 4 m lineals d’aprofitament i 4 vehicles de 

capacitat 
31,00 

  1.2.2. Per cada m lineal addicional 8,50 
  1.2.3. Per cada vehicle addicional 13,00 
 1.3. Polígons industrials  
  1.3.1. Per 5 m lineals d’aprofitament i 500 m2 de 

parcel·la 
52,00 

  1.3.2. Per cada m lineal addicional 13,50 
  1.3.3. Per parcel·les amb superfície superior a 500 m2. 

Increment en la quota de:  
 

  a) Parcel·les entre 500 i 1.000 m2 39,50 
  b) Parcel·les entre 1.001 i 2.000 m2 78,00 
  c) Parcel·les entre 2.001 i 5.000 m2 230,50 
  d) Parcel·les superiors a 5.000 m2 460,00 
2. Accés a garatges, locals i/o aparcaments de superfícies 
comercials, de restauració i altres, i accés a garatges o locals que 
per a la seva vigilància poden realitzar les seves reparacions, 
prestació de serveis de greixat, banyat de petroli, etc, o proveir 
de carburant 

 

 2.1. Per cada accés a garatge o local amb capacitat fins a 15 
places  

351,00 

 2.2. Per cada accés a garatge o local amb capacitat de 16 a 
30 places 

758,00 

 2.3. Per cada accés a garatge o local amb capacitat de 31 a 
40 places 

1.855,50 

 2.4. Per cada accés a garatge o local amb capacitat de 41 a 
75 places 

3.710,50 

 2.5. Per cada accés a garatge o local amb capacitat de més 
de 75 places 

5.565,00 

3. Placa de gual 17,50 
La quota per tramitació de la llicència d’alta o baixa del gual figura a l’ordenança 
fiscal número A5, taxa sobre serveis urbanístics. 
En el càlcul de la quota corresponent a la tarifa 1.3 (polígons industrials) s’estableix 
que per a les activitats amb més d’un gual s’apliquen tots els metres de la finca al 
primer gual.” 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A7 – TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES 
ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA 
PÚBLICA 
 
Article 4. Quotes tributàries 
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent: 
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre 
de tarifes següent: 
Tarifa Euros 



1. Retirada de la via pública i transport dels vehicles  
Per retirada 

 

 1.1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres 
vehicles de característiques anàlogues 

69,50 

 1.2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg 
PMA 

121,50 

 1.3. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 kg Cost 
retirada 

 1.4. Contenidors Cost 
retirada 

2. Custòdia dels vehicles en el dipòsit municipal 
Per dia 

 

 2.1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres 
vehicles de característiques anàlogues 

12,50 

 2.2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg 
PMA 

18,00 

 2.3. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 kg 174,00 
 2.4. Contenidors 18,00 
3. Fixació del vehicle sense haver completat la retirada  
Per fixació 

 

 3.1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres 
vehicles de característiques anàlogues 

35,00 

 3.2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg 
PMA 

61,00 

 3.3. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 kg Cost del 
servei 

4. Immobilització del vehicle amb el parany mecànic 
Per dia 

 

 4.1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres 
vehicles de característiques anàlogues 

29,50 

 4.2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg 
PMA 

29,50 

 4.3. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 kg 47,00 
“ 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A9 – TAXA MERCATS 
 
Article 6è. Quota tributària 
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent: 
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el 
quadre de tarifes següent: 
Tarifa Euros 
1. Ocupació de terrenys d’ús públics amb parades del mercat 
setmanal 
Per dia i metre lineal o fracció  

 

 1.1. Parades de venda 2,30 
2. Servei de mercat municipal  
 2.1. Parades del mercat. Per mes i m lineal 50,00 



 2.2. Aparcament. Per mes (*) 6.841,00 
 2.3. Supermercat. Per mes 2.528,10 
 2.4. Bar-restaurant. Per mes 154,00 
 2.5. Magatzems  
  2.5.1. Número 15 (planta soterrani -1). Per mes 283,00 
  2.5.2. Número 16 (planta soterrani -1). Per mes 283,00 
  2.5.3. Número 17 (planta comercial). Per mes 113,50 
  2.5.4. Número 18 (planta soterrani -1). Per mes 102,00 
 2.6. Ocupacions temporals  
  2.6.1. Quota mínima per un dia 70,00 
  2.6.2. Per m lineal comercial i dia, a partir del segon dia 2,70 
(*) La taxa corresponent a la tarifa 2.2 (Aparcament) s’exigirà en funció de 
l’ocupació del servei. 
L’ocupació es calcularà a partir de la fórmula següent: 
Percentatge d’ocupació = [(A / B) / (C x D x E)] x 100 
On 
A = ingressos de rotació de places, pupil·latge i convenis signats 
B = preu per hora segons tarifa aprovada 
C = places de rotació de cotxes (actualment 244) 
D = dies laborables de l’any 
E = horari comercial d’obertura (actualment 13,50 hores) 
I la quota de la taxa es calcularà aplicant a la tarifa 2.2 el percentatge corresponent 
de la següent taula: 

Percentatge d’ocupació Percentatge sobre la tarifa a abonar 
Fins el 15,00 % 10,00 % 
Del 15,01 % al 17,00 % 20,00 % 
Del 17,01 % al 20,00 % 30,00 % 
Del 20,01 % al 25,00 % 50,00 % 
Del 25,01 % al 50,00 % 75,00 % 
Més del 50,00 % 100,00 % 
“ 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A10 – TAXA PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE 
DOMINI PÚBLIC 
 
Article 12è. Quotes 
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent: 
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre 
de tarifes següent: 
Tarifa Euros 
1. Taules i cadires  
 1.1. Per m2 i per dia 0,45 
 1.2. Per m2 i per mes 7,25 
 1.3. Per m2 i per temporada 18,50 
 1.4. Quota mínima 73,00 
2. Taules i cadires amb tendal  
 2.1. Per m2 i per dia 0,55 
 2.2. Per m2 i per mes 8,35 



 2.3. Per m2 i per temporada 20,50 
 2.4. Quota mínima 80,00 
3. Banderoles, plafons i plafons de peu  
 3.1. Per un mínim de 20 unitats. Per dia 10,50 
 3.2. Per cada unitat addicional. Per dia 0,55 
4. Barraques de fira, atraccions, casetes de venda i altres no 
recollits en cap tarifa 

 

 4.1. Ocupació fins a 25 m2. Per dia 47,00 
 4.2. Ocupació entre 25 m2 i 100 m2. Per m2 i dia 2,00 
 4.3. Ocupació a partir de 100 m2  
  4.3.1. Import fix 197,00 
  4.3.2. Per cada m2 addicional a partir de 100 m2. 

Per m2 i dia 
1,00 

 4.4. Ocupacions amb motiu de la festa major 6.212,00 
 4.5. Ocupacions amb motiu de fires de barri o 

d’urbanitzacions. Preu fix per cap de setmana 
518,00 

5. Altres ocupacions de la via pública  
 5.1. Sacs de runa. Per dia 1,65 
 5.2. Tanques (m lineal), material/runa (m2), bastides (m2), 

contenidors (m2), sitges (m2), casetes d’obra (m2), ocupació 
múltiple (m2) 

 

  5.2.1. Per 1 setmana o fracció 4,30 
  5.2.2. Per 1 mes o fracció 12,00 
 5.3. Reserva de la via pública per càrrega i descàrrega amb 

limitació horària a causa d’obres. Per m lineal de calçada 
 

  5.3.1. Per 1 setmana o fracció  1,65 
  5.3.2. Per 1 mes o fracció 5,75 
 5.4. Reserva de la via pública per càrrega i descàrrega amb 

limitació horària a causa d’obres i altres activitats. Per m 
lineal de calçada 

 

  4.4.1. Per 1 setmana o fracció 1,65 
  4.4.2. Per 1 mes o fracció 5,75 
 5.5. Ocupació de la via pública amb o sense interrupció total o 

parcial del trànsit per càrrega o descàrrega de materials i 
similars 

 

  5.5.1. Interrupció parcial del trànsit fins a 9 hores. Per 
hora o fracció 

 

  a) Diürna 10,50 
  b) Diürna urgent 15,50 
  c) Nocturna 5,00 
  d) Nocturna urgent 7,55 
  5.5.2. Interrupció parcial del trànsit durant més de 9 

hores. Per hora o fracció 
 

  a) Diürna 98,50 
  b) Diürna urgent 148,00 
  c) Nocturna 49,00 
  d) Nocturna urgent 73,50 
  5.5.3. Interrupció total del trànsit fins a 9 hores. Per 

hora o fracció 
 

  a) Diürna 30,00 
  b) Diürna urgent 45,00 
  c) Nocturna 15,50 
  d) Nocturna urgent 22,50 
  5.5.4. Interrupció total del trànsit durant més de 9 

hores. Per hora o fracció 
 



  a) Diürna 295,00 
  b) Diürna urgent 442,00 
  c) Nocturna 146,50 
  d) Nocturna urgent 219,50 
6. Cessió de locals del centre de serveis  
 6.1. Mòdul a empreses de serveis. Per mes 187,00 
 6.2. Sala d’actes 265,00 
 6.3. Sala polivalent 133,00 
 6.4. Sala de formació 187,00 
 6.5. Sala de reunions 47,00 
 6.6. Locals. Per mes  
  6.6.1. Local núm. 3 (28,50 m2) 356,00 
  6.6.2. Local núm. 4 (34,80 m2) 432,00 
  6.6.3. Local núm. 5 (16,50 m2) 206,50 
  6.6.4. Local núm. 6 (25,45 m2) 319,00 
  6.6.5. Local núm. 7 (18,50 m2) 229,50 
  6.6.6. Local núm. 8 (18,50 m2) 229,50 
  6.6.7. Local núm. 9 (18,50 m2) 229,50 
  6.6.8. Local núm. 10 (18,50 m2) 229,50 
  6.6.9. Local núm. 11 (18,50 m2) 229,50 
  6.6.10. Local núm. 12 (32,40 m2) 401,50 
  6.6.11. Local núm. 13 (27,40 m2) 342,50 
  6.6.12. Local núm. 14 (28,30 m2) 342,50 
  6.6.13. Local núm. 15 (27,60 m2) 342,50 
  6.6.14. Local núm. 16 (26,95 m2) 342,50 
  6.6.15. Local núm. 17 (32,35 m2) 401,50 
  6.6.16. Local núm. 18 (95,00 m2) 711,00 
7. Ocupació d’altres locals municipals  
 7.1. Taller de metall. Per hora 25,00 
 7.2. Sala de petit format. Per ½ jornada 270,00 
 7.3. Pavelló Joaquim Blume. Per hora 63,50 
 7.4. Espai Tolrà (1/2 jornada)  
  7.4.1. Sala blava 449,50 
  7.4.2. Espai firal 397,00 
  7.4.3. Espai central 265,00 
  7.4.4. Conjunt Espai Tolrà sense sala blava 634,50 
  7.4.5. Conjunt Espai Tolrà amb sala blava 1.110,00 
 7.5. Espai Tolrà (jornada completa)  
  7.5.1. Sala blava 899,00 
  7.5.2. Espai firal 794,00 
  7.5.3. Espai central 530,00 
  7.5.4. Conjunt Espai Tolrà sense sala blava 1.269,00 
  7.5.5. Conjunt Espai Tolrà amb sala blava 2.220,00 
 7.6. Casal Catalunya 186,00 
 7.7. Ca l’Alberola 186,00 
 7.8. Sala de plens antic ajuntament 186,00 
 7.9. Pavelló Puigverd. Per hora  
  7.9.1. Pavelló complet 113,00 
  7.9.2. Pista central 109,00 
  7.9.3. Pista transversal 37,00 
  7.9.4. Utilització polivalent 8,60 
 7.10. Camp de futbol Joan Cortiella. Per hora  
  7.10.1. Partit d’11 jugadors per equip 86,50 
  7.10.2. Partit de 7 jugadors per equip 43,50 
 7.11. Altres locals municipals  



  7.11.1. Altres locals municipals 186,00 
  7.11.2. Utilització esporàdica o parcial dos cops al mes. 

Per mes 
42,00 

8. Ocupació del pavelló Dani Pedrosa. Per hora 63,50 
9. Utilització del conreu d’hora i jardí de titularitat pública creats a 
Cal Botafoc. Per any 

36,50 

10. Ocupació via pública amb caixers automàtics per part 
d’entitats financeres i d’estalvis. Per any 

404,00 

11. Ocupació via pública amb caixers automàtics per part 
d’establiments de vídeo club. Per any 

404,00 

12. Ocupació via pública per comerços  
 12.1. Per m2 i per dia 0,45 
 12.2. Per m2 i per mes 7,30 
 12.3. Per m2 i per temporada 18,50 
 12.4. Quota mínima 73,00 
13. Ocupació via pública per circs  
 13.1. Dies tradicionals de festa major 807,50 
 13.2. Dies fora de la festa major, conjunt de sessions 

seguides 
 

  13.2.1. Fins a 6 dies 404,00 
  13.2.2. Cada dia d’excés 69,50 
 
 
 
Tarifa 

Import 
per 
hora 

(euros) 

Import 
matí o 
tarda 

(euros) 

Import 
tot 

el dia 
(euros) 

Import 
per 
mes 

(euros) 
14. Utilització equipament i materials a 
l’espai municipal El Mirador 

    

 14.1. Sales 2 ó 3  23,50 47,00  
 14.2. Sales 4 ó 5  35,00 58,50  
 14.3. Sala 6  47,00 81,50  
 14.4. Sala Lluis Valls Areny  104,50 185,50  
 14.5. Sala d’actes 58,60 260,50 462,00  
 14.6. Auditori  519,50 923,00  
 14.7. Despatxos d’ús exclusiu     
  14.7.1. Despatx 1    185,50 
  14.7.2. Despatx 2    208,00 
  14.7.3. Despatx 3    139,00 
  14.7.4. Despatx 4    202,00 
  14.7.5. Despatx 5    196,50 
 14.8. Aules TIC 1, 2 ó 3 23,50 87,00 162,00  
 14.9. Terrassa  116,00   
 14.10. Magatzems    23,50 
 14.11. Taquilla    12,50 
 14.12. Espai “Opensurft”     
  14.12.1. Sense utilització 

d’ordinadors 
  179,50  

  14.12.2. Amb utilització 
d’ordinadors 

  323,00  

Tarifa Euros 
15. Autorització excepcional per ocupar el domini públic reservat 
a estacionament regulat de vehicles 

 

 15.1. Per dia 2,20 
 15.2. Per mes 54,50 
 15.3. Per semestre 323,50 



 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A13 – TAXA PELS SERVEIS DE SALUT PÚBLICA 
 
Article 4t. Quota tributària 
Es modifica l’apartat 1, que passa a tenir la redacció següent: 
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el 
quadre de tarifes següent: 
Tarifes Euros 
1. Recollida i trasllat al centre d’acollida d’animals  
 1.1. Prestació del servei 104,50 
 1.2. Per cada dia d’estada a partir del 9è dia hàbil 

inclusivament 
9,50 

2. Llicència d’animals potencialment perillosos  
 2.1. Concessió de la llicència 35,00 
 2.2. Renovació de la llicència 18,00 
3. Autorització sanitària d’establiments de tatuatge i/o piercing 47,00 
4. Inspecció sanitària d’establiments. Per cada inspecció i 
establiment 

43,00 

“ 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A14 – TAXA PER SERVEIS ESPECIALS: 
VIGILÀNCIA D’ESPECTACLES, TRANSPORT, PAS DE CARAVANES, 
CÀRREGUES/DESCÀRREGUES ESPECIALS 
 
Article 6è. Quota tributària 
Es modifica l’apartat 2, que passa a tenir la redacció següent: 
“2. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el 
quadre de tarifes següent: 
Tarifa Euros 
1. Serveis especials  
 1.1. Per cada caporal de la policia local. Per hora o fracció 43,00 
 1.2. Per cada agent de la policia local. Per hora o fracció 36,50 
 1.3. Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació. Per 

hora o fracció 
67,50 

 1.4. Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació. Per horao 
fracció 

55,00 

 1.5. Import mínim del servei 145,50 
“ 
 
Disposició final 



Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A16 – TAXA PER L’OBERTURA DE RASES I 
SONDATGES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA 
VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O LES VORERES 
 
Article 6. Quota tributària 
Es modifica l’article, que passa a tenir la redacció següent: 
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre 
de tarifes següent: 
Tarifa Euros 
1. Llicència d’obra per a canalitzacions en la via pública  
 1.1. Obertura de cales i rases fins a un metre d’ample. Per 

cada m lineal o fracció i dia de calçada, vorera i espai públic 
pavimentat 

4,30 

 1.2. Obertura de cales i rases fins a un metre d’ample. Per 
cada m lineal o fracció i dia de calçada, vorera i espai públic 
sense pavimentar 

2,90 

 1.3. Estesa o reposició de conductors en execució aèria. Per 
cada m lineal o fracció i dia de calçada, vorera i espai públic 
 
Fórmula per al càlcul de l’obertura de rases o estesa o 
reposició de cables i canalitzacions: 
T = (L + D) x Kr X Pu 
Éssent 
L, llargada de les rases o canalitzacions 
D, durada de l’obra en dies; D=L/10 amb un mínim de 4 dies 
Kr, coeficient corrector per llargada 
     De 0 a 119 metres:      1,00 
     De 120 a 499 metres:   0,85 
     De 500 a 1.999 metres: 0,75 
     Més de 1.999 metres:   0,50 
Pu, taxa unitària per m i dia indicada més amunt 

2,90 

2. Aprofitament de la via pública  
 2.1. Aprofitament per cada m3 o fracció de cambra soterrada 

o armari de superfície. Per m lineal i dia 
12,50 

 2.2. Col·locació o reposició de pal de fusta, ferro o formigó. 
Per unitat 

116,00 

 2.3. Col·locació o reposició de castellet o torre metàl·lica. Per 
unitat 

173,50 

3. Reposició o construcció d’elements d’urbanització  
 3.1. Supressió d’arbres. Per unitat 75,50 
 3.2. Supressió o desplaçament de fanals. Per unitat 75,50 
 3.3. Col·locació o desplaçament de pilones. Per unitat  75,50 
4. Permís mínim i pròrrogues  
 4.1. Permís mínim per a estesa de canalitzacions. Per 

pròrroga de la llicència 
 
Coeficients reductors per taxes de canalitzacions: 
     De 0 a 119 metres:      1,00 
     De 120 a 499 metres:   0,85 

96,00 



     De 500 a 1.999 metres: 0,75 
     Més de 1.999 metres:   0,50 

 4.2. Índex per a càlculs dels terminis als efectes de sancions per excedir en 
el temps d’execució de les canalitzacions: 10 m lineals de canalització/dia  

La liquidació provisional per les tarifes 1, 2 i 3 s’aplicarà per un mínim temporal de 
4 dies en trams de menys 40 metres o fracció. Es liquidarà definitivament en els 
casos que s’hagi superat els 4 dies mínims.” 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. A20 – TAXA PER LA CELEBRACIÓ DE 
MATRIMONIS I CERIMÒNIES CIVILS A L’AJUNTAMENT 
 
Article 3r. Quota tributària 
Es modifica l’apartat 1e, que passa a tenir la redacció següent: 
“1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el 
quadre de tarifes següent: 
Tarifa Euros 
Celebració de matrimoni o cerimònia civil 235,00 
“ 
 
Disposició final 
Es modifica la disposició final, que passa a tenir la redacció següent: 
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les 
successives modificacions, ha estat modificada per acord del Ple en sessió de 23 
d’octubre de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre 
no se n’acordi la seva modificació o derogació.  En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats continuaran vigents.” 
 
 


