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Núm. 10550
AJUNTAMENT DE BLANES
Edicte d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018
Durant el termini d’exposició pública s’han presentat escrits de reclamació contra l’acord plenari de 4 d’octubre de 2017
d’aprovació provisional de modificació d’Ordenances fiscals i d’Ordenances reguladores d’altres ingressos de dret públic per
a 2018.
L’Ajuntament de Blanes, en sessió plenària del 30 de novembre de 2017, ha resolt les reclamacions presentades i ha aprovat
definitivament la modificació d’Ordenances fiscals per a l’any 2018.
D’acord amb allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa
públic el text íntegre de les modificacions aprovades:
1.- Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos locals de dret públic.
S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 3 amb el següent redactat:
5. No es podran tramitar expedients de renovació de les autoritzacions d’ocupació de la via pública en el cas que l’interessat
no estigui al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament. S’entendrà que sí ho està quan tingui concedit
un pla de pagament dels seus deutes.
S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 62 amb el següent contingut:
4. El Fraccionament Gratuït Unificat, en tant que sistema de recaptació singular, es regula per les disposicions incloses a
la Secció VII d’aquesta Ordenança.
Es modifica l’ordenança per tal de recollir la regulació del sistema de fraccionament gratuït unificat (FGU). A tal efecte
s’afegeix la secció VII:
SECCIÓ VII. FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT.
Article 83. Objecte i fonament.
Aquest Ajuntament, en ús de les facultats concedides pels articles 4.1 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 12.2 i del 15 al 19 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix la present ordenança
fiscal reguladora de sistema de recaptació denominat Fraccionament Gratuït Unificat (d’ara endavant FGU).
Article 84. Definició.
1. El sistema FGU consisteix en el pagament a compte al llarg d’un exercici fiscal dels deutes que es meritin entre l’1 de gener i
el 31 de desembre d’aquells tributs de venciment periòdic i amb notificació col·lectiva amb venciment dintre el propi exercici.
2. Únicament podran acollir-se a aquest sistema els obligats pels següents tributs:
-

Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Béns Immobles de Naturalesa Rústica.
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Article 85. Característiques.
Són característiques d’aquest procediment:
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a) L’adhesió a l’FGU serà per la totalitat dels rebuts inclosos en els conceptes de l’article 84.2, dels quals la persona interessada
sigui contribuent o obligada al pagament en el moment de la sol·licitud.
b) L’adhesió a l’FGU serà voluntària i expressa. L’administrat podrà renunciar a aquest sistema per tornar al tradicional.
Aquesta renúncia tindrà efectes per l’exercici següent.
c)	Una vegada sol·licitada l’alta en el sistema, l’adhesió s’entendrà prorrogada automàticament per a successius exercicis en
tant l’administrat no sol·liciti la baixa de forma expressa.
d) L’FGU no meritarà interessos, sense perjudici de l’exigència del deute en via de constrenyiment en el supòsit d’impagament
dels terminis del fraccionament en els termes establerts al Reglament General de Recaptació.
e) 	Serà imprescindible la domiciliació bancària dels successius pagaments que es realitzin.
Article 86. Subjectes passius o obligats al pagament.
Podran adherir-se a l’FGU els subjectes passius o obligats al pagament indicats en l’article 85.a, que compleixin les següents
condicions:
a) No tenir deutes pendents en via de constrenyiment, tret que estiguessin recorreguts i garantits. En cas que la resolució del
recurs fos desestimatòria, se seguiria amb el procediment de constrenyiment per aquell deute, sense que aquest fet doni
lloc a l’anul·lació de l’FGU.
b) No haver incomplert dues mensualitats de l’FGU en l’exercici de la sol·licitud o en l’immediatament anterior.
c) Haver sol·licitat adherir-se a l’FGU en el termini establert.
Article 87. Gestió de la sol·licitud.
1. La sol·licitud d’adhesió al procediment haurà de presentar-se abans del 15 de desembre de l’exercici anterior al de la seva
vigència.
Excepcionalment, per a l’exercici 2018 s’acceptaran sol·licituds d’adhesió fins el 15 de gener d’aquell mateix any.
2. Una vegada tancat el període de recepció de sol·licituds i processada la informació, l’Ajuntament o ens que tingui delegada
la gestió recaptatòria dels tributs municipals enviarà a l’administrat una confirmació de la seva adhesió a l’FGU i amb
informació detallada i completa sobre el procediment i els conceptes tributaris incorporats.
Article 88. De les quotes.
1. L’import total del deute a fraccionar s’obtindrà prenent les dades dels padrons de l’exercici anterior i actualitzant-los en els
percentatges legals establerts anualment, a més de per les actualitzacions realitzades per la pròpia Corporació.
2. L’import total o parcial del deute es podrà compensar amb devolucions d’ingressos indeguts o derivats de la normativa
de cada tribut i resta de crèdits al seu favor reconeguts mitjançant acord de la junta de Govern Local, a proposta del regidor
d’Hisenda.
a) L’import resultant, amb independència del saldo resultant creditor o deutor, es dividirà entre els dotze terminis, i serà
ingressat o carregat mensualment mitjançant domiciliació bancària.
b) L’import dels terminis corresponents als mesos d’octubre, novembre i desembre es calcularan d’acord amb la
regularització de la situació tributària de l’administrat, si procedís, amb aplicació de les diferències per actualització
impositiva de conceptes.
c) Cada mensualitat a favor de l’Ajuntament tindrà el caràcter de “a compte” i la característica de no fraccionable i
inajornable.
d) No es podran acollir al FGU els administrats pels quals resulti un import mensual inferior a 10 euros. Les sol·licituds
desestimatòries per aquesta causa seran comunicades als interessats.
e)	En aquells tributs en els quals procedeixi el prorrateig de la quota el contribuent estarà obligat a continuar el pagament
dels terminis fins al final de l’exercici, sense perjudici de la regularització que procedeixi en del que es disposa en
l’apartat b) anterior.
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3. En els dos primers mesos de l’exercici següent a aquell que hagi tingut efecte l’FGU es remetran els corresponents justificants
de pagament individuals dels tributs pagats mitjançant aquest sistema.
4. Els càrrecs de les quotes mensuals es realitzaran el dia 5 de cada mes, no admetent-se com a data de pagament l’ingrés
realitzat amb posterioritat a aquest dia excepte en el cas recollit en l’article 89.1
Article 89. De l’impagament i abandó del sistema.
1.- Quan alguna quota mensual resultés impagada, l’interessat haurà de sol·licitar una còpia del document d’ingrés en les
Oficines de Recaptació i abonar-lo en l’entitat bancària o caixa designada per a la domiciliació dels pagaments en el termini
de 7 dies. El cost bancari de la devolució del rebut correrà per compte del contribuent.
2.-Transcorregut aquest termini, i en tot cas, quan es produeixi la devolució sense causa justificada de dues mensualitats
consecutives, es produirà l’exclusió automàtica del sistema de pagament FGU. Aquesta situació serà comunicada a l’interessat
i tindrà els següents efectes:
a) Les quotes ja abonades pel contribuent serviran per al pagament d’aquells tributs el període dels quals de la cobrança
s’hagués iniciat. Les diferències, si les hagués, seran regularitzades en l’últim trimestre de l’exercici de la següent manera:
-	Si la diferència fos a favor de l’administrat, mitjançant la devolució per transferència bancària de l’import no aplicat
al compte designat per l’interessat en el procediment o bé per compensació amb deutes en via de constrenyiment.
-

Si la diferència fos a favor de l’Ajuntament, mitjançant notificació del deute tributari per al seu ingrés en període
voluntari. Transcorregut aquest termini sense efectuar l’ingrés, s’exigirà pel procediment de constrenyiment.

b) L’administrat estarà obligat, si escau, al pagament dels tributs que tinguin el període de cobrament posterior a la data de
l’exclusió del sistema, dins dels terminis establerts en el calendari fiscal ordinari corresponent a l’exercici.
Article 90.
Els rebuts per domiciliació serviran única i exclusivament com a justificant de “pagament a compte”.
2.- Ordenança Fiscal núm. 112.00 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Es modifica l’article 7.d que queda redactat com segueix:
d. Tindran dret a la bonificació en la quota de l’Impost sobre béns immobles determinada en el quadre annex d’aquesta
ordenança, les famílies nombroses i famílies monoparentals que ho sol·licitin i reuneixin les següents condicions:
• Tenir reconeguda la condició de família nombrosa o família monoparental d’acord amb la legislació i estar en possessió
del títol corresponent vigent en la data d’inici del període impositiu.
• El subjecte passiu de l’IBI ha de ser membre de la família nombrosa o monoparental.
• Que ni el subjecte passiu ni els demés membres integrants de la família nombrosa o monoparental tinguin deutes
pendents de pagament en període executiu amb la Hisenda Municipal, llevat que aquests tinguin concedit, a la
vegada, ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió.
• Que ni el subjecte passiu de l’impost ni els demés integrants de la família siguin titulars de més béns de naturalesa
rústica o urbana en territori de l’Estat que el que motiva aquest benefici tributari (solament serà admissible un
pàrquing i/o traster més per vivenda).
• Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la família
nombrosa. La residència habitual s’acreditarà mitjançant l’empadronament de tots els membres integrants de la
família en l’habitatge.
Es suprimeix l’últim paràgraf de l’article 7 referent a l’equiparació de les famílies monoparentals i les nombroses.
Es modifica el quadre de bonificacions a les famílies nombroses annex a l’ordenança, el qual tindrà el següent contingut:
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Es modifica l’article 9è que queda redactat com segueix:
Article 9è.- Tipus de gravamen i quota tributària.
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà:
a) Amb caràcter general:
- L’1,0482 per 100 quan es tracti de béns immobles urbans.
- 	El 0,9736 per 100 quan es tracti de béns immobles rústics.
- 	El 0,6000 per 100 quan es tracti de béns immobles de característiques especials.
b) D’acord amb el que estableix l’article 72.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableixen els
tipus de gravamen diferenciat per als béns immobles de naturalesa urbana, exclosos els d’ús residencial, atenent als
usos establerts a la normativa cadastral per la valoració de les construccions que superin el valor cadastral que per
cada ús es recull en el següent quadre:
Ús
Magatzem – estacionament
Comercial
Oci i hostaleria
Esportiu
Industrial
Oficines

Codi
A
C
G
K
I
O

Valor cadastral mínim
10.923,28 €
85.185,34 €
1.548.693,44 €
527.623,23 €
230.151,84 €
221.325,93 €

Tipus impositiu
1,1006 %
1,1006 %
1,1006 %
1,1006 %
1,1006 %
1,1006 %

En tot cas, els tipus de gravamen diferenciat a que es refereix aquest apartat s’aplicaran com a màxim al deu per cent
dels béns immobles urbans que, per a cada ús, tinguin assignat major valor cadastral. Quan els immobles tinguin
atribuïts diversos usos s’aplicarà el tipus corresponent a l’ús de la edificació o dependència principal.
3. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en l’article 7è. anterior.
4. Recàrrec per Immobles desocupats permanentment.
S’estableix un recàrrec del 50 per 100 sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles Urbans d’ús residencial que es
trobin desocupats amb caràcter permanent, quan compleixin les condicions que es determinin reglamentàriament.
Aquest recàrrec s’acreditarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment als subjectes passius de l’impost, una vegada
constatada la desocupació de l’immoble.
3.- Ordenança Fiscal núm. 282.00 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
S’afegeix un apartat 5 a l’article 2.Fet Imposable, amb el següent contingut:
5. No es donarà el fet imposable quan s’executin per part de tercers seguint les directrius dels Serveis Tècnics Municipals
obres que estiguin destinades íntegrament a l’ús públic general, atès que aquestes obres tindran la consideració de
municipals.
Es modifica l’article 8è que queda redactat com segueix:
Article 8è. Tipus de gravamen i quota.
1. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
2.	El tipus de gravamen serà el 4,00 per 100.
4.- Ordenança Fiscal núm. 310.00 reguladora de les taxes per serveis generals.
L’article 5.3 queda redactat com segueix:
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3. La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents
CONCEPTE
Epígraf primer: certificacions, estudis i informes
1. Certificacions d’acords o documents municipals preexistents, emissió d’informes i expedició d’altres
certificacions diferents als establerts en aquest epígraf.
- Antiguitat fins 1 any
- Antiguitat de 1 a 5 anys
- Antiguitat més 5 anys
2. Certificat desqualificació Vivendes Protecció Oficial
3. Certificat ‘ Fe de Vida’
4. Certificats de convivència
5. Certificat d’empadronament
6. Certificat o informe de deute pendents amb l’Ajuntament de Blanes
7. Informes s/accidents o atestats emesos per Policia Local
8. Informes d’arrelament social
9. Tramitació d’anuncis en concursos i subhastes, per paraula publicada
10. Estudis diversos
11. Diligències de confrontació i/o fotocòpia de documents amb diligència d’autenticitat, per cada full.
12. Bastanteig de poders, per cada escriptura
13. Volants emesos pel Punt d’Informació Cadastral
14. Volant d’empadronament
15. Altres tipus de volants
Epígraf segon: documents expedits/estesos a oficines municipals
1. Compareixença
2. Fotocòpia ordinària
- Fotocòpia en blanc i negre A4
- Fotocòpia en blanc i negre A3
- Fotocòpia en color A4
- Fotocòpia en color A3
- Fotocòpia expedida per mitjans mecànics (màquina expenedora)
- Fotocòpia a doble cara en blanc i negre A4
- Fotocòpia a doble cara en color A4
- Escaneig de documents per personal municipal, per full
3. Full impressió (Biblioteca, serveis informàtics, etc.)
4. Confecció duplicat carnet Biblioteca de Blanes
a) Per deteriorament
b) Per pèrdua
b.1. En general
b.2. Persones amb acreditació fefaent de:
- Carnet de Pensionista/Jubilat o major de 65 anys
- Família nombrosa
- Família monoparental
- Situació d’atur
- Estudiants
6. Expedició de duplicat carnet transport urbà
- Per pèrdua
- Per deteriorament del xip
7. Registre municipal de documents i remissió a altres Administracions
- Cartes
- Paquets
8. Còpia llibre d’ordenances
Epígraf tercer: tramitació d’expedients
1. Sense atorgament de llicència
2. Utilització de l’escut, logo, marques i imatges registrades de
l’Ajuntament de Blanes
- Per cada autorització de la seva utilització
- A més, per la utilització per a ús no lucratiu
per any o fracció
- A més per la utilització en impresos i tot tipus d’articles destinats a la
venda o altres finalitats amb ànim de lucre, per any o fracció

QUOTES

11,10
21,98
32,86
90,51
0,00
43,62
11,10
11,10
154,50
37,40
0,23
129,29
2,00
55,51
0,00
0,00
0,00
22,21
0,19
0,27
2,28
2,68
0,10
0,32
3,75
0,10
0,08
0,65
3,87
1,00

4,00
4,00
24,02
Repercussió cost
186,81
37,40
100,07
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CONCEPTE
* D’1 a 1000 unitats, per cada unitat
* Per les següents, de 1001 a 5000 unitats, per cada unitat
* Per les següents, superior a 5000 unitats, per cada unitat
Quota mínima, en aquest últim supòsit, per any
3. Tramitació d’autoritzacions o llicències no regulades en aquesta o una altra ordenança (guals, elements publicitaris, reserves d’espais a la via pública, activitats, etc.)
4. Tramitació d’expedients de modificació o baixa de llicència no regulades en aquesta o una altra ordenança (guals, elements publicitaris, reserves d’espais a la via pública, activitats, etc.)
5. Tramitació expedient gual comunitari
6. Tramitació d’expedient anul·lació plaça amb cobriment de plaça
7. Tramitació autorització de música en viu en locals i carpes, per mes o fracció
8. Homologació municipal -autorització reglada- de gestors privats per a la recollida de residus en el
municipi
9. Renovació anual de l’homologació
Epígraf quart: serveis informàtics
1. Per ús maquinari i programari informàtic, inclòs temps
d’impressió, per hora o fracció
2. Treball de personal d’informàtica, per hora o fracció
3. Consultes i/o recerca d’informació municipal via Internet
o qualsevol altra via electrònica, per cada hora o fracció
4. Correu electrònic ciutadà
5. Correu electrònic i espai web per les entitats
Epígraf cinquè: Subministrament de rètols horaris comercials
Plaques a situar en façanes/unitat
Plaques a situar en aparadors/unitat
Plaques a situar en portes accés/unitat
Adhesius/kits de 5
Epígraf sisè: Arxiu municipal
A. Còpies simples de documents per a ús privat:
1. Fotocòpia ordinària
Antiguitat d’1 a 5 anys
Antiguitat més de 5 anys
2. Còpies/reproduccions fotogràfiques i/o vídeo i DVD:
2.1. Digitalitzacions d’imatges fotogràfiques en suport CD
2.2. Còpies de vídeo, gravacions en format digital
2.3. Impressions imatges de consulta
DIN A4 paper blanc
DIN A4 paper qualitat
3. CD/disquet
B. Tarifes comercials
1. Publicacions impreses
Premsa (interiors de diaris i revistes)
Llibres (pàgines interiors)
Cobertes de diaris, revistes i llibres
Cartells
Publicitat
2. Produccions audiovisuals
Cinema, televisió i vídeo
Publicitat
CD’s, cassettes, CD Rom i DVD
Web Internet
Les reproduccions de materials audiovisuals i/o multimèdia, s’entenen per a un màxim de 30 segons.
Cadascun dels següents períodes equivalents tindrà una reducció del 50%.
C. Reproducció de documents del fons de l’Ajuntament de Blanes (per unitat documental)
1. Reproducció i, si escau, comunicació pública de documents
2. Cessió de documentació original per a exposicions
Consideracions:
1. Les taxes també són d’aplicació per a la cessió d’originals o la reproducció i comunicació pública de la
documentació de fons no municipals dels quals aquest ajuntament no té els drets d’explotació

QUOTES
0,42
0,35
0,29
194,71
70,70
41,24
187,22
9,64
23,98
186,80
93,40
159,85
39,97
11,10

11,10
0,88
2,66
2,66

0,19
0,24
2,00
22,86
0,35
1,39
0,75
45,60
30,40
60,86
91,20
117,83
152,07
167,26
60,86
91,20

47,01
45,95
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CONCEPTE
2. El pagament d’aquestes taxes no eximeix, en cap cas, del compliment de la normativa específica de
l’Arxiu municipal de Blanes sobre l’ús i la reproducció de documents, dels drets d’autor que se’n puguin
derivar ni del seu cost de reproducció, si aquesta no la pot assumir el mateix servei per raons tècniques
D. Serveis administratius especials
1. Recerca d’informació específica en la documentació o
altres serveis, preu/hora
2. Gestió de la preparació i lliurament del material per
exposicions, preu/hora
3. Per cada hora de preparació pel tècnic de digitalització
d’imatges
E. Presa d’imatges de l’equipament per al seu ús públic
Presa d’imatges a l’interior de l’equipament:
Preu de la primera hora
Preu per hora a partir de la segona hora
Epígraf setè: Prestació de material divers de propietat municipal
A) Material per senyalització horitzontal/vertical, per unitat i dia
B) Fiança, per element
Epígraf vuitè: Mesures acústiques
- Mesures acústiques realitzades per la Policia Local
- Mesures acústiques, d’immissió en ambient interior, quan l’equip enregistra de manera contínua
- Mesures acústiques, d’immissió en ambient interior, quan l’equip mesura diferents paràmetres de soroll
Epígraf novè: Inscripció i drets d’examen
- Grup titulació A1 - A2
- Grup titulació C1 - C2 i E
Epígraf desè: Biblioteca municipal, per pèrdua de documents
- Publicacions periòdiques
- Llibres adults: consulta, manuals o diccionaris
- Llibres infantils: consulta, manuals o diccionaris
- Llibres adults de ficció: novel·la, poesia, teatre còmic
- Llibres infantils de ficció: novel·la, poesia, teatre, còmic
- Llibres de formació
- CD/DVD/CD-Roms/Àudio llibres

QUOTES

28,28
28,28
37,70
47,01
23,51
0,59
58,92
353,50
1.531,86
1.119,44
16,05
10,70
5,35
53,51
30,90
21,40
15,45
37,46
21,40

5.- Ordenança Fiscal núm. 310.01 reguladora de la taxa de cementiri municipal i altres serveis funeraris de caràcter local.
L’article 6è queda redactat com segueix:
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa vindrà determinada per l’aplicació de les següents tarifes:
CONCEPTE
1. Cessió de Drets Funeraris sobre terrenys i sepultures
1.1. Cessió a 50 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions)
c) Cessió nínxols recuperats i millorats
d) Cessió nínxols recuperats i millorats tipus F (de petites dimensions)
e) Cessió nínxols per posar cendres
f) Cessió hipogeus
g) Cessió terrenys pam quadrat o fracció
1.2. Cessió a 25 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions)
b) Cessió nínxols recuperats i millorats
b) Cessió nínxols recuperats i millorats tipus F (de petites dimensions)
c) Cessió nínxols per posar cendres

QUOTES
1.236,00
587,45
475,13
369,76
204,26
3.774,42
75,49
824,00
367,16
296,96
231,10
127,67
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CONCEPTE
1.3. Cessió a 10 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions)
b) Cessió nínxols recuperats i millorats
b) Cessió nínxols recuperats i millorats tipus F (de petites dimensions)
c) Cessió nínxols per posar cendres
1.4. Cessió a 5 anys
a) Cessió nínxols nous, cadascun
b) Cessió nínxols nous tipus F (de petites dimensions)
c) Cessió nínxols recuperats i millorats
d) Cessió nínxols recuperats i millorats tipus F (de petites dimensions)
e) Cessió nínxols per posar cendres
2.- Construcció de panteons
a) Construcció de panteons per pam quadrat o fracció
b) Subministrament aigua per a obres per dia o fracció
3.- Altres serveis, cadascun
a) Enterrament
b) Trasllat de restes
c) Incineració de restes exhumades
c.1) En cas de reversió de nínxol/sepultura
c.2) En altres casos
4.- Conservació del cementiri, quota anual irreductible
a) Drets conservació: per cada nínxol i per cada nínxol per posar cendres
b) Drets conservació hipogeu
c) Drets conservació panteó
5.- Col·locació de làpides, previ mesurament per part del personal de consergeria del Cementiri Municipal, per cadascuna
a) Llicència col·locació làpides i altres guarniments
b) Treballs col·locació làpides i altres guarniments
6.- Expedició de títols
a) Duplicat títols
b) Canvi titular
7.- Utilització d’instal·lacions
a) Utilització instal·lacions tanatopràxia, per cada 24 hores.
b) Utilització sales vetlla, períodes fins a 6 hores
c) Utilització sales vetlla, períodes >a 6 hores i fins a 24 hores.

QUOTES
515,00
272,95
159,65
128,75
108,15
206,00
120,75
103,44
80,49
91,92
3,11
3,34
155,41
155,41
226,27
452,53
15,32
50,62
208,70
29,31
45,29
41,75
51,50
49,73
74,60
148,31

6.- Ordenança Fiscal 310.02 reguladora de les taxes per serveis relatius a la tinença d’animals domèstics.
L’article 5è queda redactat com segueix:
Article 5è.- Quota tributària.
CONCEPTE
1. Inscripció en el cens
1.1. Quota anyal cens animals domèstics amb xip o tatuatge
1.2. Quota anyal cens animals domèstics sense xip o tatuatge
2. Vigilància i inspecció d’establiments de venda, guarda
i cria d’animals domèstics
3. Tramitació de llicència per a la tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos

QUOTES
8,88
17,76
51,50
41,24

Es modifica l’article 6è, que queda redactat tal com segueix:
Article 6è. Exempcions.
Estaran exempts de la taxa d’inscripció en el cens, no obstant l’obligació de la seva inscripció en el cens:
-	Els propietaris o posseïdors dels gossos pigalls.
- Els propietaris o posseïdors més grans de 65 anys que visquin soles. Aquest fet s’haurà d’acreditar mitjançant certificat
d’empadronament.
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7.- Ordenança Fiscal núm. 310.03 reguladora de la taxa per subministrament d’aigua potable.
Es modifica l’article 2n, que queda redactat tal com segueix:
Article 2n.- Fet imposable i naixement de l’obligació de contribuir.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació obligatòria del servei municipal de subministrament d’aigua potable. Per
tant l’obligació de contribuir neix en el moment que l’Ajuntament presta el servei en condicions tals que possibiliten que
el contribuent pugui connectar el seu habitatge a la xarxa municipal, amb independència que disposin o no de comptador.
Es modifica l’epígraf 1.a de l’article 5è. Quota tributària, part que correspon a la gestió municipal, per tal d’equiparar els
habitatges d’ús turístic als habitatges buits.
Els habitatges buits i els habitatges d’ús turístic tindran un 30% de recàrrec sobre la quota general i tributaran

15,10

8.- Ordenança Fiscal núm. 311.00 reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer.
L’article 5è queda redactat com segueix:
Article 5è.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat d’acord amb
la tarifa següent:
CONCEPTE
1. Concessió i expedició de llicències, cadascuna
2. Autorització per transmissió de llicències
2.1. Transmissions intervius
2.2. Transmissions “mortis causa” a hereus
2.3. Transmissions a favor d’assalariats
2.4. Autorització per a conductors assalariats
3. Substitució vehicle, cadascun

QUOTES
763,76
763,76
75,49
381,87
124,34
151,42

9.- Ordenança Fiscal núm. 311.01 reguladora de les taxes per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
L’article 5è queda redactat com segueix:
Article 5è.- Quota tributària.
5.1. Sistema de càlcul general.
La quota a liquidar serà la que resulti de la fórmula polinòmica que a continuació es detalla:
Quota = Q x K1 x K2 x K3 x K4
La quota mínima resultant de l’aplicació de la fórmula polinòmica no serà, en cap cas, inferior a 257,50 euros i la quota
màxima abans d’aplicar K4, serà la següent:
Tipus d’expedient
- Activitats de l’Annex I i II. Activitats en règim de declaració responsable per activitats innòcues i de comunicació prèvia d’activitats de baix risc compreses dins la Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica.
- Activitats en règim de comunicació prèvia d’espectacles públics i d’activitats recreatives incloses en el grup
II de l’Ordenança Municipal, d’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost, Reglament dels espectacles públics i les activitats recreatives (REPAR) de desplegament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR) i sotmeses al règim de llicència
d’establiment públic o al règim de comunicació prèvia, segons el seu aforament.

Quota
5.021,23
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- Activitats en règim de comunicació prèvia ambiental de les activitats incloses en el grup I de l’Ordenança
Municipal, catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(LPCAA): Activitats amb una llei incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones que estan
sotmeses al règim de comunicació prèvia.
- Activitats religioses i de centres de culte, afectades per la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte,
i el seu reglament, Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels
centres de culte
- Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental catalogades a l’Annex II de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)
- Activitats recreatives, d’espectacles, i de règim especial i que estan sotmeses al règim de llicència d’establiment
públic, d’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost Reglament dels espectacles públics i les activitats recreatives (REPAR) de desplegament de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR)

20.261,97

21.980,44

On:
Q = Taxa bàsica per tramitació de l’expedient d’activitats (sempre serà la màxima en el supòsit de que es realitzin vàries
activitats en un mateix establiment a les quals s’hagi d’aplicar taxes bàsiques diferents).
Q2 = 554,44 euros = Taxa bàsica per tramitació de l’expedient per a les següents activitats:
a.	Activitats recollides a la secció 1a. de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques:
a.1 Les englobades a la divisió 8a. i 9a. (excepte les activitats recollides a l’agrupació 93 de l’Impost sobre activitats
econòmiques).
a.2 Les activitats de construcció.
a.3 Les activitats recollides a la divisió 6a. de
− Comerç al detall de tabac i articles de fumador.
− Comerç al detall de medicaments i productes farmacèutics.
− Comerç al detall de vehicles terrestres (excepte motos i bicicletes)
− Comerç al detall d’aparells i instruments mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics
− Comerç al detall d’articles de joieria
− Comerç al detall de tot tipus d’articles, incloent alimentació i begudes, en establiments diferents dels que realitzen
l’activitat de comerç mixt o integrat en grans superfícies i de comerç al detall de tota classe d’articles en economats
i cooperatives de consum.
− Serveis d’allotjament en hotels i motels
b.	Activitats de tipus mercantil, recollides a la secció 2a. de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques que no es
desenvolupin en un habitatge particular:
− Actuaris d’assegurances
− Agents corredors d’assegurances
− Agents o intermediaris en facilitar préstecs
− Administradors de la cartera de valors
− Altres professionals relacionats amb les activitats financeres i d’assegurances.
c. Instal·lació d’antenes de telefonia mòbil i d’ús comercial.
Q1 = 259,87 euros = Taxa bàsica per tramitació de l’expedient per a la resta d’activitats.
K1 = corrector per grau de dificultat administrativa de l’expedient que vindrà determinat per la dificultat en el tràmit
administratiu que comporti cada tipus d’expedient.
K1.1 =
0,60	Activitats de l’Annex I i II. Activitats en règim de declaració responsable per activitats innòcues i de
comunicació prèvia d’activitats de baix risc compreses dins la Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
K1.3 =
1,75 - Activitats en règim de comunicació prèvia d’espectacles públics i d’activitats recreatives incloses en el
grup II de l’Ordenança Municipal, d’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost, Reglament dels
espectacles públics i les activitats recreatives (REPAR) de desplegament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR) i sotmeses al règim de
llicència d’establiment públic o al règim de comunicació prèvia, segons el seu aforament.
- Activitats en règim de comunicació prèvia ambiental de les activitats incloses en el grup I de l’Ordenança
Municipal, catalogades a la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
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(LPCAA): Activitats amb una llei incidència en el medi ambient, la salut i la seguretat de les persones que estan
sotmeses al règim de comunicació prèvia.
- Activitats religioses i de centres de culte, afectades pel la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte, i el seu
reglament, Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
K1.4 =
2,00 - Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental catalogades a l’Annex II de la Llei 20/2009 del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)
	Activitats recreatives, d’espectacles, i de règim especial i que estan sotmeses al règim de llicència d’establiment
públic, d’acord amb l’annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost Reglament dels espectacles públics i les activitats
recreatives (REPAR) de desplegament de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives (LEPAR).
K2 = corrector per dimensió de l’establiment
La dimensió de l’establiment serà la que descriu com a superfície computable d’una activitat, el real Decret Legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’Impost sobre activitats econòmiques. Si es
realitzen vàries activitats pel titular en un mateix establiment i cadascuna té assignada una superfície específica, la computable
a efectes d’aquesta taxa, serà la resultant de sumar totes elles.
K2.1
K2.2
K2.3
K2.4
K2.5
K2.6
K2.7
K2.8
K2.9
K2.10
K2.11
K2.12
K2.13
K2.14
K2.15
K2.16
K2.17
K2.18
K2.19
K2.20
K2.21
K2.23
K2.24
K2.25
K2.26
K2.27
K2.28
K2.29

2,91
3,74
4,42
4,98
5,46
5,87
6,23
6,54
6,81
7,06
7,37
7,73
8,02
8,27
8,49
8,67
8,83
8,97
9,10
9,21
9,31
9,40
9,48
9,56
9,63
9,80
10,02
10,15

0 a 50 m2.
50,1 a 100 m2.
100,1 a 150 m2.
150,1 a 200 m2.
200,1 a 250 m2.
250,1 a 300 m2.
300,1 a 350 m2.
350,1 a 400 m2.
400,1 a 450 m2.
450,1 a 500 m2.
500,1 a 600 m2.
600,1 a 700 m2.
700,1 a 800 m2.
800,1 a 900 m2.
900,1 a 1000 m2.
1.000,1 a 1.100 m2.
1.100,1 a 1.200 m2.
1.200,1 a 1.300 m2.
1.300,1 a 1.400 m2.
1.400,1 a 1.500 m2.
1.500,1 a 1.600 m2.
1.600,1 a 1700 m2.
1.700,1 a 1.800 m2.
1.800,1 a 1.900 m2.
1.900,1 a 2.000 m2.
2.000,1 a 2.500 m2.
2.500,1 a 3.000 m2.
Més de 3.000 m2.

K3 = corrector per situació de l’establiment, és el que es detalla segons la categoria de la via pública en la que s’ubica l’activitat
o ús.
K3.1
K3.2
K3.3
K3.4
K3.5

1,66
1,33
1,00
0,66
0,66

Carrer 1a. Categoria
Carrer 2a. Categoria
Carrer 3a. Categoria
Carrer 4a. Categoria
Altres emplaçaments

Als efectes previstos per a l’aplicació de l’escala d’aquests coeficients, s’atendrà a la relació i classificació de les vies públiques
annexa a aquesta ordenança.
A les activitats o usos que estiguin situats en la confluència de varis carrers se’ls aplicarà el coeficient corresponent al carrer
de major categoria.
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K4 = corrector segons les circumstàncies i condicions previsibles del desenvolupament de l’activitat (per exemple en els
casos d’activitats sotmeses a l’informe preceptiu de la Comissió Interdepartamental de jocs i espectacles de la secció de Jocs
i Espectacles de la Generalitat, afectades pel catàleg d’espectacles públics de desplegament de la Llei 10/1990 de 15 de juny
-discoteques, bars musicals, màquines escurabutxaques, hotels, teatres, cines, restaurants amb un aforament de més de 150
persones. . .)., serà d’1,5.
5.2. Determinacions generals:
1. La quota a liquidar, en funció del motiu que origini el fet imposable, es calcularà de la forma que es detalla en els següents
apartats:
a. per l’inici de l’activitat o ús, canvi de l’activitat o ús o pel trasllat de local, la quota serà la que per l’activitat a desenvolupar
resulti de l’aplicació del que s’estableix al punt 5.1 del present article
b. per la revisió de la llicència, la quota a liquidar serà l’equivalent al 50% del que s’estableix al punt 5.1 del present article
c. per l’ampliació de la superfície de l’activitat, la quota a liquidar serà el resultat de multiplicar el número de metres
quadrats de l’ampliació per un preu/m2. que es calcularà de la següent forma:
Preu/m2. = O/m2.
On O, és la quota que correspon a l’obertura de l’establiment abans de l’ampliació.
m2, són els metres quadrats de l’activitat abans de l’ampliació.
En cap cas la quota per ampliació de superfície de l’activitat serà superior a la quota que correspondria a la llicència
d’obertura per la superfície ampliada.
d. per controls periòdics d’activitats degudament legalitzades, la quota a liquidar serà un 20% del que com a primera
instal·lació correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 5.1
e. per les alteracions que es portin a terme a l’establiment i que comportin una nova verificació per part dels Serveis
Tècnics Municipals:
e.1.quan es mantinguin l’activitat i la superfície, i quan es realitzin canvis substancials que no donin lloc a nova llicència,
la quota serà el 40% del que correspongui com a primera instal·lació.
e.2.quan es mantingui l’activitat però es redueixi la superfície, la quota serà el 40% del que correspongui com a primera
instal·lació.
e.3.quan es mantingui la superfície total, però s’addicioni alguna activitat a la original, la quota serà el 40% de la que
correspongui com a primera instal·lació.
f. pels canvis de titularitat:
f.1 Quan el canvi de titular no suposi cap modificació de les característiques de la llicència existent:
-Activitats de l’Annex I i II. Activitats en règim de declaració responsable per activitats innòcues i de
comunicació prèvia d’activitats de baix risc compreses dins la Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica.
- Resta de supòsits per canvis de titular recollits a les normatives sectorials d’activitats, d’espectacles i
altres disposicions o normatives vigents

124,33
248,66

f.2 Quan coincidint amb el canvi de titular existeixi modificació de les característiques de la primitiva llicència, la quota
serà el 50% del que estableix el punt 5.1 del present article.
g. per activitats d’habitatges d’ús turístics, afectades pel Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges
d’ús turístic. Per cada habitatge: 400,00 €
2. En cas de desistiment o renúncia formulada pel sol·licitant amb anterioritat a la resolució de l’expedient i abans de l’inici
real de l’activitat, les quotes a liquidar seran les que resultin de l’aplicació dels percentatges que tot seguit es detallen sobre el
resultants dels punts anteriors i en funció de la fase en que es trobi l’expedient administratiu iniciat:
Fase del procediment
Fase d’iniciació/ordenació
Fase d’instrucció
Fase de finalització

% aplicació
10%
50%
80%

La determinació de la fase del procediment en que es troba l’expedient serà duta a terme pel tècnic competent del departament
encarregat de la seva tramitació.
3. La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades amb caràcter temporal i que el seu termini sigui com a màxim de sis
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mesos, serà del 50% de la que resulti de l’aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 5.1 anterior.
4. La quota a liquidar pel lliurament del certificat / informe de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, és
de 288,76 euros.
5. La quota a liquidar pel lliurament del certificat / informe municipal ambiental i de prevenció d’incendis en el procediment
d’autorització ambiental d’activitats classificades o de llur modificació substancial o revisió (Annex I), és de 416,88 euros.
6. La quota a liquidar pel lliurament del certificat / informe urbanístic i ambiental per a l’obertura d’establiments d’activitats
recreatives en règim especial, és de 416,88 euros.
7. La quota per tramitació de modificacions efectuades a l’activitat, on es justifiqui tècnicament que l’activitat no està
sotmesa per la normativa sectorial a requeriments addicionals als exigits per la presentació de la comunicació prèvia i que
les modificacions de l’establiment i les seves instal·lacions, són no substancials d’acord amb el que disposa el Codi tècnic
d’edificació és de 41,24 euros.
Exemples de modificacions subjectes a aquesta quota:
- Redistribució interna de l’establiment que no impliqui condicionaments tècnics més estrictes d’acord amb la
normativa.
- Instal·lació d’un ascensor
- Instal·lació d’una caldera (hi ha casos en els que sí que es considera modificació substancial)
- Instal·lació d’una terrassa privada de petites dimensions en un bar.
- Modificacions de l’aforament.
- Increments de producció en petites quantitats
- Increments d’emissió de contaminants al medi ambient en petites quantitats.
10.- Ordenança Fiscal núm. 312.00 reguladora de les taxes per serveis urbanístics o per la comprovació d’activitats comunicades
en matèria d’urbanisme.
L’article 6è queda redactat com segueix:
Article 6è.- Quota tributària.
Regiran les següents tarifes:
CONCEPTE
1. Tramitació expedient declaració de ruïna
A més per cada m2 de sostre
Quota mínima
2. Certificats, informes i altres.
2.1 Certificat qualificació urbanística
2.2 Certificat aprofitament urbanístic
2.3.Certificat reagrupament familiar
2.4 Certificats d’enginyeria
2.5 Còpia plànols paper fotogràfic, per m2. o fracció
2.6 Còpia plànols altre paper, per m2. o fracció
2.7 CD normativa urbanística o amb continguts gràfics i alfanumèrics, per cada Mb
Quota mínima
2.8 Còpia addicional
2.9 Certificat pel supòsit d’exoneració de l’obligació de lliurar la cèdula d’habitabilitat.
2.10 Certificat d’alineacions i rasants.
2.11 Certificat de legalitat urbanística.
2.12 Informe previ a la sol·licitud de llicència o qualsevol altra actuació sobre qualsevol dubte tècnic o
jurídic a conseqüència de l’aplicació del planejament vigent.
2.13 Altres certificacions.
3. Certificats documents urbanístics registrals
3.1.Certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació o de divisió horitzontal

QUOTES
258,59
2,58
323,24
79,93
288,63
133,44
90,51
16,01
8,01
0,13
38,79
38,79
79,93
288,62
38,78
38,78
Depèn del tipus i característiques de la
certificació
90,51
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3.2 Certificat declaració obra nova
90,51
3.3 Certificat per a patrimonialitzar finques
38,79
4. Obres, neteja de solars, instal·lacions, etc.
4.1 Ordres d’execució:
- Tramitació d’ordres d’execució
20,00
- Tramitació d’expedients de disciplina urbanística: paralització, ocupació de la via pública amb ma100,00
terials construcció, grues, etc.
- Tramitació d’expedients per l’execució subsidiària de l’Ajuntament d’una ordre d’execució
888,10
La redacció del Projecte de Referència (Pr) de les obres per part dels tècnics municipals generarà
l’increment de la taxa en un import igual al 10% del Pr
4.2.Tramitació d’expedients de llicències d’obres i règim de comunicació d’obres
Per cada expedient, % sobre pressupost d’obra (s’aplicaran els mateixos criteris emprats per a deter0,28%
minar la base imposable de l’ICIO)
Amb una quota mínima per obres de nova planta i/o obres majors
176,75
Amb una quota mínima per obres menors, règim de comunicació d’obres i altres
70,70
Quan les anteriors llicències d’obres menors, règim de comunicació d’obres i altres, també autoritzin
94,27
l’ocupació de la via pública amb materials de construcció, la quota mínima serà de
4.3 Canvi de titular, modificació o pròrroga de llicència d’obres majors
233,64
4.4. Tramitació d’altres expedients urbanístics (Llicències grua, ocupació via pública amb materials
70,70
construcció, autoritzacions tales d’arbres etc.)
4.5. Tramitació expedients de pròrroga de llicència urbanística i altres (Llicències grua, ocupació via
41,24
pública amb materials construcció, tramitació nova placa d’obres, etc.)
4.6. Tramitació expedients de llicències parcel·lació i/o divisió horitzontal
90,51
- A més per parcel·la o unitat resultant
19,39
4.7 Placa d’obres
7,78
4.8 Fiança Placa d’obres
33,13
4.9. Treballs de supervisió i control de qualitat per part dels serveis tècnics municipals
90,57
4.10 Tramitació expedient autorització instal·lacions d’energia solar
0,00
5. Tramitació expedient autorització instal·lació elements publicitaris
5.1 Tramitació expedient autorització col·locació/instal·lació de tot tipus d’elements publicitaris:
a. Tanques publicitàries, per unitat
120,09
b. Cartells, cartelleres, banderoles i altres elements similars:
* Conjunt de 1 a 25 elements
40,04
* Conjunt de 26 a 50 elements
100,07
* Conjunt de més de 50 elements
160,12
5.2 Tramitació expedient autorització instal·lació de rètols al
coronament, la coberta o la mitgera d’un edifici
120,09
5.3. Tramitació expedient autorització instal·lació rètol comercial /
industrial/professional, per unitat
41,24
6. Altres tramitacions d’expedients d’autorització / llicència
6.1 Tramitació d’expedient d’autorització tall de carrer, vial o reserva d’espai a la via pública sol·licitada
11,78
a les dependències de la Policia Local, per expedient tramitat
6.2 Tramitació expedient de llicència per autorització d’instal·lacions, construccions de caràcter temporal destinades a espectacles i/o activitats recreatives amb percepció de preu o entrada amb o sense VEURE ANNEX VI
ocupació d’espais públics
11.- Ordenança Fiscal núm. 312.01 reguladora de la taxa pel règim de comunicació de la primera utilització i ús dels edificis i
instal·lacions en general.
L’article 5.1 queda redactat com segueix:
1. Regiran les següents tarifes:
CONCEPTE
Primera utilització o ocupació dels edificis o instal·lacions
Sobre cost real habitatge, local o instal·lació (es determinarà amb mateixos criteris que la base imposable
de l’ICIO)
Quota mínima
Modificació de l’ús dels edificis o instal·lacions:
- Cada vivenda, local, etc. d’un bloc

QUOTES
0,12%
8,59
10,66
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- Cada vivenda aïllada
- Cada local o instal·lació comercial o industrial

21,30
53,29

12.- Ordenança Fiscal núm. 312.02 reguladora de la taxa pel servei de recollida, transport i tractament dels residus municipals
i pel subministrament i neteja de contenidors d’ús exclusiu.
L’article 7.2 queda redactat com segueix:
2. Les quotes tributàries són les que figuren en el quadre següent:
CONCEPTE
1. SERVEI MUNICIPAL BÀSIC
A) Pisos, apartaments i anàlegs, garatges i locals sense activitat econòmica, entitats i associacions amb
activitat d’interès general i sense ànim de lucre, quota anual
B) Vivendes unifamiliars, quota anual
C) Hotels, aparthotels, etc, amb servei de menjador, per plaça i any
D) Hotels, aparthotels, etc. sense servei de menjador, per plaça i any
E) Càmpings, la quota serà el resultat de sumar:
- per plaça i any (cada unitat d’acampada equival a tres places d’acord amb el decret 159/2012, de 20 de
novembre)
- per cada m2 i any que excedeixi la superfície total d’acampada
Per calcular aquesta taxa es prendrà com a referència la superfície total afecta a l’activitat d0’acord amb
l’IAE.
F) Empresa Nylstar, quota anyal
F.1. Prestació del servei 7 dies setmanals
F.1.1. Amb un mitjana de 18 contenidors i 9 vivendes
F.1.2. Amb un mitjana de 15 contenidors
F.2. Prestació del servei 5 dies setmanals
F.2.1. Amb un mitjana de 18 contenidors i 9 vivendes
F.2.2. Amb un mitjana de 15 contenidors
G) Empresa SOLVAY SOLUTIONS ESPAÑA SL, quota anyal
G.1. Prestació del servei 7 dies setmanals
G.1.1. Amb un mitjana de 18 contenidors i 9 vivendes
G.1.2. Amb un mitjana de 5 contenidors
G.2. Prestació del servei 5 dies setmanals
G.2.1. Amb un mitjana de 18 contenidors i 9 vivendes
G.2.2. Amb un mitjana de 5 contenidors
H) Cinema Multisales amb restauració, quota anual per cada sala
I) 2.Sales de festa, bingos, cinema tradicional, discoteques atraccions, quota anual
J) Venda tradicional, productes alimentació i begudes, quota anual
K) Entitats bancàries i caixes d’estalvi, quota anual
L) Cafeteries tradicionals, bars, tavernes sense servei de menú o menjars, quota anual:
<50 m2.
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-550
>551 m2.

QUOTES

M) Establiments de prestació de servei de menjar ràpid, quota anual
N) Restaurants tradicionals, cafeteries, bars i tavernes amb servei de menú o menjars, quota anual
<50 m2.
51-100
101-150

1.910,34

142,20
148,14
21,74
16,54
8,66
0,26

54.482,46
44.604,64
40.796,04
33.199,30
27.241,23
22.302,32
20.398,02
16.599,64
1.701,16
1.077,36
185,05
214,33
639,07
654,11
669,14
684,18
699,24
714,27
729,31
744,34
759,39
774,42
789,47
804,50

1.115,74
1.135,29
1.154,83
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O) Alimentació i complements: Autoserveis, supermercats i superserveis, quota anual

P) Alimentació: Indústries i comerç a l’engròs, quota anual

Q) Professionals
R) Venda-reparació de vehicles, embarcacions, subministraments industrials, quota anual

151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-550
551-600
601-650
>650 m2.

1.174,39
1.193,93
1.213,47
1.233,00
1.252,58
1.272,15
1.291,68
1.311,27
1.330,80
1.350,32
1.370,01

<50 m2.
51-75
76-100
101-125
126-150
151-200
201-250
251-350
351-450
451-550
551-650
651-750
751-1500
1501-2500
>2500 m2.

185,05
227,53
272,65
317,77
362,89
455,09
547,42
923,34
1.160,79
1.398,23
1.648,87
1.886,31
2.967,96
5.408,29
10.552,74

<100 m2.
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-2000
2001-2100
2101-2200
2201-2300
>2300 m2.

185,05
332,81
483,19
633,56
784,85
936,54
1.088,25
1.239,94
1.391,66
1.542,04
1.693,71
1.844,09
1.998,41
2.150,13
2.301,80
2.453,51
2.743,72
2.981,15
3.172,42
3.337,30
3.502,19
3.667,08
3.838,57
4.010,05
186,83

<100 m2.
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800

230,79
271,73
316,59
362,75
407,61
452,47
498,63
544,79
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S) Indústries en general, incloses depuradores d’aigües residuals, quota anual

T) Instal·lacions esportives privades, quota anual

U) Habitatges d’ús turístic i altres activitats no previstes als apartats anteriors, quota anual

801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-2000
2001-2100
2101-2200
2201-2300
2301-2400
2401-2500
2501-2600
2601-2700
2701-2800
>2800 m2.

589,64
634,48
679,32
725,52
771,67
816,52
862,69
907,54
953,72
998,57
1.043,41
1.089,56
1.134,41
1.179,26
1.225,43
1.270,27
1.316,45
1.362,61
1.420,60
1.466,34
2.288,05

<50 m2.
50-75
76-100
101-125
126-150
151-250
251-350
351-450
451-550
551-750
751-1000
1001-1500
>1500 m2.

186,83
204,46
228,21
242,69
273,05
364,06
459,63
551,13
642,66
825,70
1.054,52
1.512,13
1.969,74

<400 m2.
401-550
551-700
701-850
851-1.000
1.001-1150
1.151-1.300
1.301-1.450
1.451-1.600
>1.601

188,70
226,45
267,21
309,96
353,37
395,77
435,34
470,17
498,40
518,33

<100 m2
101-200
201-300
301-400
401-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
>1300 m2

186,83
197,75
208,67
219,59
230,51
241,43
252,35
263,27
274,19
285,11
296,03
306,95
317,87
328,79
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V) Contenidors d’ús exclusiu
Contenidor caixa metàl·lica de selectiva 3/5 m3.
Contenidor resta 1.000 l
Contenidor FORM 240 l
Contenidor FORM 120 l
Altres contenidors 120 l
La quota per l’ocupació de la via pública amb contenidors d’ús exclusiu es liquidarà segons l’Ordenança
fiscal número 313.02, article 6è.2, ep. 16
W) Mercats
1. Llocs de venda en el mercat diari de fruita i verdura al Pg.de Dintre i immediacions del Mercat
d’Abastaments per metre o fracció/trimestre, quota irreductible
a) Llocs fixos:
Productors
Revenedors
b) Llocs no fixos:
Productors
Revenedors
2. Llocs de venda en el mercat diari de fruita i verdura a la Pl. Verge Vilar, per metre ocupació o fracció/
trimestre, quota irreductible
a) Llocs fixos:
Productors
2n i 3r trimestre natural
1r i 4t trimestre natural
Revenedors
2n i 3r trimestre natural
1r i 4t trimestre natural
b) Llocs no fixos:
Productors
2n i 3r trimestre natural
1r i 4t trimestre natural
Revenedors
2n i 3r trimestre natural
1r i 4t trimestre natural
3. Llocs de venda en el mercat setmanal de teixits i altres, per metre lineal de front del lloc, quota trimestral irreductible
a) Llocs fixos
- Passeig de Mar
- Altres emplaçaments
b) Llocs no fixos
2. SERVEIS MUNICIPALS EXTRAORDINARIS
A) Recollida de residus per activitats puntuals que es desenvolupen en la via pública o terrenys privats
(ex: circs, fires, atraccions, venda de productes, exposicions, etc.), per cada aixecada:
Contenidor resta 1.000 l
Contenidor orgànica (FORM) 240 l
Contenidor selectiva 120 l (envasos, paper i vidre)
Els preus de FORM i selectiva seran els mateixos que els de resta quan els residus recollits presentin més
del 10% d’impropis sobre la fracció a recollir
B. Serveis extraordinaris de recollida de residus comercials prestats a l’interior de recintes o zones privades i serveis puntuals extraordinaris que es prestin a la via pública de forma complementària al servei
municipal bàsic segons les necessitats de l
B.1) Diürna
Fracció resta
Fracció orgànica (FORM)
Fracció selectiva
B.2) Nocturna
Fracció resta
Fracció orgànica (FORM)
Fracció selectiva
No està inclòs el preu del tractament dels residus que es repercutirà en funció de les tones estimades
generades.
C. Neteja de contenidors resta/FORM (per cada contenidor)

862,79
335,60
163,17
89,74
89,74

35,23
121,62
28,44
76,17

59,11
41,50
179,59
121,62
28,41
13,64
76,17
36,37

18,09
15,76
3,51

16,84
7,24
0,00

119,16
94,41
91,82
131,41
103,02
100,41
9,64
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13.- Ordenança Fiscal núm. 312.03 reguladora de la taxa de clavegueram.
Es modifiquen les tarifes mensuals del servei incloses a l’article 6.2 per equiparar els habitatges d’ús turístic als habitatges
buits:
Habitatge buit o habitatge d’ús turístic

2,45

14.- Ordenança Fiscal núm. 312.04 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosa o
abusivament a la via pública, immobilització i dipòsit.
L’article 6è queda redactat com segueix:
Article 6è.- Quota tributària.
Les tarifes a aplicar són les següents:
CONCEPTE
1. Retirada per la grua de:
- Bicicletes
- Motocicletes i ciclomotors
- Resta vehicles
2. Dipòsit:
- Bicicletes, motocicletes i ciclomotors, dipòsit inferior a les 12 h.
12 hores o superior i inferior a 24
24 hores o superior, per dia o fracció
- Resta vehicles, dipòsit inferior a les 12 h.
12 hores o superior i inferior a 24
24 hores o superior, per dia o fracció
3. Enganxada de vehicles per la grua amb aixecament sobre el
nivell del sòl, sense el seu posterior trasllat al dipòsit, sempre i
quan el propietari sol·liciti l’anul·lació del servei i efectuï el pagament
previ d’aquesta taxa
4. Immobilització de vehicles a la via pública amb paranys:
- Immobilització de motocicletes, ciclomotors i similars
- Turismes
- Camions, furgonetes, autocaravanes, caravanes i similars,
amb un PMA igual o inferior als 3.500 kg.
- Resta de vehicles destinats al transport de persones,
mercaderies amb un PMA superior als 3.500 kg.
Les anteriors quotes seran incrementades per cada dia o fracció a partir de les 24 hores de la immobilització amb:
- euros per a les motocicletes, ciclomotors i similars
- euros per a la resta de vehicles

QUOTES
18,70
27,16
71,46
0,00
4,43
8,93
0,00
8,93
17,86

26,79
16,01
32,03
48,03
66,72
4,00
8,01

15.- Ordenança Fiscal núm. 313.00 reguladora de la taxa per obertura de rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda
de paviment o voreres en la via pública.
L’article 6è queda redactat com segueix:
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa regulada es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
CONCEPTE
1. Reparacions avaries en canalitzacions o preses de gas, electricitat, etc., per cada metre lineal o fracció,
quota diària
Quota mínima
2. Obertura de cales per realitzar noves preses gas, electricitat, etc. per cada metre lineal o fracció, quota
diària

QUOTES
0,62
44,40
0,62
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Quota mínima
3. Per rases d’amplada superior a 1 m. Recàrrec
Garantia per possibles desperfectes provocats a la v/p:
s’aplicarà l’ordenança mpal. reguladora de la indemnització per la destrucció o deteriorament de
paviments vials i voreres del domini públic local aprovada pel Ple Municipal el 27/09/1999 (BOP
2/3/2000) i subsidiàriament les següents quotes:
M2. o frac. vorera
M2. o frac. calçada
Dipòsits a constituir:
Per m2. o fracció

44,40
1,29

62,17
31,08
328,60

16.- Ordenança Fiscal núm. 313.01 reguladora de la taxa per instal·lació de quioscs en la via pública.
L’article 6.2 queda redactat com segueix:
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
CONCEPTE
INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS EN LA VIA PÚBLICA
Carrer 1a.m2/any
Carrer 2a.m2/any
Carrer 3a.m2/any
Carrer 4a.m2/any

QUOTES
523,98
430,72
341,92
254,89

17.- Ordenança Fiscal núm. 313.02 reguladora de les taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública.
L’article 6.2 queda redactat com segueix:
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
CONCEPTE
1. Grues
Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o ploma de la qual ocupi en el seu recorregut la volada
de la v/p. o terrenys d’ús públic, per cadascuna, al semestre o fracció
2. Altres instal·lacions
a)Subsòl, per cada m3. del subsòl ocupat, mesurades les seves dimensions amb gruixos de murs de sosteniment, soleres i soleres i lloses, al dia irreductible
b)Sòl, per m2. o frac., a l’any irreductible
c)Volada, per m2. o frac., a l’any irreductible
3. Materials i elements de construcció
Ocupació de la v/p., terreny d’ús públic, vol, sòl o subsòl amb runes, materials de la construcció i altres.
3.1 Si l’ocupació no se separa més d’1,5 m. de la línia de façana, per cada m2. o fracció i dia
3.2 Si l’ocupació no queda inclosa dins la franja descrita en el
punt anterior, pagarà des del primer m2. o fracció i dia
* En cas d’instal·lació de vagons contenidors de runa a la via pública, la taxa immediatament anterior
serà, com a mínim de 7,2 Euros al dia
3.3. Ocupació del vol de la via pública, per cada m2. fracció i dia
*En cas que s’estigui ocupant el sòl i el vol de la via pública, el vol tributarà per la diferència no ocupada
del sòl.
4. Ocupació amb casetes, cabines, barracons i similars per a la venda / informació o ús del personal de
l’empresa situades en terrenys d’ús públic, per m2. o fracció i dia, quota irreductible
5. Ocupació de la via pública amb tot tipus de vehicles i/o maquinària de tracció mecànica o no, utilitzada per empreses comercials, mercantils, de serveis o per particulars per a la realització de treballs
de càrrega i descàrrega de material d’obra, instal·lacions, rehabilitació de façanes, pintura, mudances,
recollida de residus per gestors privats i altres.
5.1 Sense tall de carrer
- Sense dificultar el trànsit rodat de vehicles
- Dificultant el trànsit rodat de vehicles i forçant maniobres de desplaçament del seu itinerari.
5.2. Amb tall de carrer
En tots els supòsits d’aquest epígraf 5è. Serà preceptiva la prèvia

QUOTES
444,04
1,07
1,07
0,80
0,38
1,04
0,13

1,04

ANNEX I
ANNEX I
ANNEX II

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 51

Núm. 239 – 18 de desembre de 2017

autorització de la Policia Local.
6. Ocupació del vol amb aparells d’aire condicionat,
bombes de calor o similars, per unitat i any
7. Ocupació del vol amb tendals, paravents, parasols
i elements similars, per unitat i any:
a. Tendals / paravents
b. Parasols i altres
8. Ocupació del domini públic amb antenes de TV i similars
(excloses estacions de telefonia mòbil), per element i any o fracció
9. Exhibició de rètols
9.1 Seguint línia façana, quota per m2.
9.2 Perpendiculars, quota per m2.
9.3 Anuncis lluminosos i projectats en pantalla,
Recàrrec 100% sobre els apartats 9.1 i 9.2
10. Ocupació del sòl amb tarimes/escenaris o instal·lacions anàlogues, per cada m2 o fracció i dia.
11. Reserva d’espai amb motiu de balls, concerts, activitats culturals, esportives, benèfiques, etc, d’interès
públic, per cada m2 o fracció i dia
12.Instal·lació de vivendes mòbils amb motiu de la celebració de fires/festes/espectacles, per cada
parcel·la de 25 m2 o fracció i dia
13. Instal·lació de vivendes mòbils amb motiu de la celebració de la Festa Major de Blanes, i per tot el
període de temps que duri la fira d’atraccions(*):
Amb una llargada de fins a 5 m.
Amb una llargada superior a 5 m. i fins a 10 m.
Amb una llargada superior a 10 m.
(*) Des del dia d’entrada de vivendes mòbils assignat per l’Ajuntament, fins el dia després de l’acabament
de la fira d’atraccions
14. Ocupació de la via pública amb estands promocionals, comercials i/o informatius, per cada m2 o
fracció i dia
15. Ocupació de la via pública amb elements publicitaris diversos, amb motiu de la celebració d’actes
d’especial rellevància o interès públic local, per element i dia
16. Ocupació de la via pública amb contenidors d’ús exclusiu
- Ocupació de forma permanent, per m1. o fracció i dia
- Ocupació de forma discontínua excepcional fora dels horaris establerts als annexos de l’Ordenança
municipal reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus, per m2. o fracció i hora
17. Altres ocupacions diferents de les anteriors, per m2. o fracció i dia
(*) Durant la Festa Major, les entitats locals que originin taxes derivades de l’ocupació de la via pública amb taules/cadires/estands o altres, podran sol·licitar a l’Ajuntament que es compensi la liquidació emesa amb la prestació d’activitats per valor equivalent al de les taxes. Aquestes activitats (actuacions, concerts, espectacles o altres) s’inclouran dins el programa de la Festa Major. Termini per fer la
sol·licitud: 15 d’abril

25,85
200,15
38,79
64,65
7,10
13,32
0,38
0,38
9,08

84,58
107,13
157,87

1,04
8,01
1,04
0,043
1,04

En cap cas la quota resultant de les anteriors tarifes serà inferior a 6,01 €.
18.- Ordenança Fiscal núm. 313.04 reguladora de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública
i terrenys de domini públic amb una finalitat lucrativa.
L’article 6.1 queda redactat com segueix:
1. La quantia de la taxa regulada es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
CONCEPTE
Fires, Mercats, etc.
a) Balls i espectacles, m2 o fracció/dia, quota irreductible
b) Certàmens en recintes tancats, per m2 o fracció/dia,
quota irreductible
c) Publicitat en certàmens:
c.1) Rètols, m2/fracció/dia
c.2) Publicitat en catàlegs o revistes dels diferents
certàmens i altres publicacions periòdiques.
Quota per edició:

QUOTES
1,57
1,57
29,31
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1/8 de pàgina
1/4 de pàgina
1/2 pàgina
1 pàgina
Contraportada
Mòdul especial contraportada
Anuncis en color, recàrrec 100%
Els interessats hauran d’aportar el fotolit dels dissenys que desitgin que figurin a l’anunci
d) Certàmens firals:
d.1) Utilització d’estands modulars:
d.1.1) Zona descoberta: per m2 o fracció i per la durada certamen
d.1.2) Zona coberta A l’interior, per m2 o fracció i per la durada certamen:
d2) Utilització d’espais en recintes firals, sense estand modular:
d.2.1) Zona coberta, per m2 o fracció i per la durada certamen
d.2.2) Zona descoberta, per m2 o fracció i per la durada certamen
e) Fires
e.1)Artesania i similars
Quota general irreductible, per m lineal de front o fracció i dia
e.2)Fires promocionals d’interès general tipus Blanes-Tast i similars, per tota la durada i superfície de la
Fira, previ acord d’aprovació de condicions per la Junta de Govern Local, en tot cas quota mínima
f) Taules, mercaderies, etc. (quotes anuals)
f.1) Taules, per m2 o fracció:
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.2) Expositors d’articles o altres, per m2 o frac.
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.3) Penjarelles en façana, per m.
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.4) Geladores, fins 1,30 m. de front, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.5) Geladores de més 1,3 m. de front, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.6) Aparells crêpes, crispetes i similars, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.7) Aparells esbarjo nens, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.8) Aparells accionables amb moneda/tarja per a la venda de
qualsevol tipus d’articles, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.

47,07
93,25
186,49
371,68
631,76
177,62

47,20
56,66
45,15
14,05
6,27
1.929,26

35,73
30,12
15,53
12,47
142,92
120,34
59,15
46,68
80,39
73,70
56,05
43,58
280,48
256,36
128,73
64,30
522,55
482,62
239,86
122,52
522,55
482,62
239,81
122,52
130,41
120,37
59,15
46,74
211,71
192,33
95,64
75,70
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f.9) Venda articles no inclosos en els apartats
anteriors, amb venedor, per m2. o fracció
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
f.10) Altres elements no inclosos en els apartats anteriors, per unitat
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
g) Mercats, barraques, llocs venda, etc.
g1) Mercat tipus A i B (fruites i verdures)
Situació: Ps. De Dintre i Av. De la Pau (Mas Enlaire)
Dies d’ocupació: de dilluns a dissabte
Llocs fixos
Productors m/any
Revenedors m/any
Llocs no fixos
Productors m/trim
Revenedors m/trim
g2) Mercat tipus C i D (teixits)
Situació: Ps. Mar i Pça. Onze Setembre
Dies d’ocupació: un dia a la setmana
Fixos m./any
- Ps. de Mar
- Pça. Onze de Setembre
No fixos m./dia
g3) Mercat tipus E (teixits i fruites i verdures)
Situació: Av. Catalunya (La Plantera)
Dies d’ocupació: un dia a la setmana
Fixos m/ any
- Av. Catalunya (La Plantera)
No fixos m/ dia
g4) Mercat tipus F (fruites i verdures)
Situació: Plaça Mare de Deu del Vilar
Dies d’ocupació: calendari especial segons estableix el Reglament del Mercat de venda no sedentària.
Maig/setembre fixes
- Productors m. o fracció
- Revenedors m. o fracció
Resta any, fixes
- Productors m
- Revenedors m
Maig/setembre no fixes
- Productors m/dia
- Revenedors m /dia
Resta any, no fixes
- Productors m/trim
- Revenedors m/trim
Servei mercats
Altres llocs venda, metre/mes
h) Quioscos, barraques i instal·lacions de fira
i) Activitats de caire promocional i comercial, o demostració i venda de tot tipus d’article, per m2. o
fracció i dia
- Quota mínima per tota la superfície i per dia
j ) Instal·lació circs o teatres ambulants
Quota fixa/3 dies o fracció per superfícies fins a 4.000 m2
Per cada fracció de 500 m2 que superi els 4.000 m2, quota addicional tres dies

197,40
179,57
89,30
70,64
35,73
30,12
15,53
12,47

21,80
22,81
3,91
5,22

19,80
12,40
2,01

12,40
2,01

9,23
28,30
6,49
19,11
3,91
5,23
2,58
3,91
22,87
ANNEX IV
5,20
83,21
242,23
200,00
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En el moment de sol·licitud de la llicència, els titulars dels circs i teatres ambulants hauran de dipositar
una fiança en metàl·lic de 3.005,06 euros i de 601,01 euros la resta d’instal·lacions. Les activitats que ocupin més de 250m2 on hi hagi distribució d’aliments i/o begudes que generin gran quantitat de brutícia
hauran de dipositar una fiança de 1.500 euros. Aquesta fiança servirà per garantir els següents conceptes:
- Neteja dels espais públics i vies públiques afectades per l’exercici de l’activitat i la publicitat promocional.
- Serveis o equipaments municipals afectats o alterats.
- Sancions que es puguin imposar per infracció d’aquesta ordenança o de la legislació vigent sobre
policia de l’espectacle els establiments públics i les activitats recreatives i liquidacions derivades de
l’aplicació de les Ordenances Fiscals.
- Mobiliari urbà malmès
l) Taulells i similars
l1) Per cada taulell, geladora o similars que s’obrin a la via pública o terreny d’ús públic en xurreries,
bars, restaurants, cafeteries o altres establiments, per cada m. lineal de de front o fracció, quota anual
irreductible
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
l2) Màquines automàtiques expenedores de begudes o altres productes que no ocupant la via pública,
s’accionin des d’aquesta, per cadascuna, quota anual
Carrer 1a.
Carrer 2a.
Carrer 3a.
Carrer 4a.
l3) Taquilles cines, teatre.
Cadascuna/any
l4) Caixers permanents i similars en entitats bancàries
Bústies i caixes que permetin tan sols l’ingrés de quantitats, cadascuna, quota anual.
Caixers automàtics que permetin la retirada de fons,o altres operacions, cadascun, quota anual
l5) Cabines telefòniques, m2/any
m) Indústries al carrer i activitats artístiques (fins 4m2. d’ocupació)
m1) Indústries al carrer, quota anual irreductible
m2) Fotògrafs, caricaturistes i altres artistes:
- Per dia o fracció.
- Pel període de Setmana Santa,
(del cap de setmana anterior a Setmana Santa fins Dilluns de Pàsqua)
- Període de l’1 al 14 de juny, per tot el període
- Període del 15 al 30 de juny, per tot el període
- Mesos de juliol i agost, quota per mes irreductible
- De l’1 al 15 de setembre
- Altres períodes, per cada mes
- Per cada any
- Per cada m2. addicional per dia
- Per cada m2. addicional per mes
m.3) Estàtues, per dia o fracció (autorització quinzenal prorrogable)
m.4) Parades de venda de castanyes, per temporada (de l’1d’octubre
fins el 8 de desembre), i fins a 10 m2.
- Per cada m2. addicional, per dia
- Per cada m2. addicional, per mes
n) Instal·lacions a platges
n1) Instal·lacions de quioscos. Per cada 15 m2 o fracció
n2) Taquilles barques, una
n3) Casetes gelats, una
n4) Casetes dutxa, vestidor, una
n5) Patins, un
n6) Matalassos, gandules, una
n7) Ombrel·les, una
n8) Altres tipus d’instal·lacions. no especificades als apartats anteriors per cada metre quadrat o fracció
o) Publicitat

208,13
180,76
92,34
44,63
192,06
166,15
86,91
43,43
97,63
309,00
1.545,00
92,70
43,81
8,93
39,05
67,00
67,00
133,99
67,00
133,99
267,99
2,37
34,91
2,58
298,89
2,37
34,91
687,81
142,92
1.027,24
71,46
111,66
16,08
7,15
39,60
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o1) Ocupació de la via pública o terrenys de domini públic amb cartells, cartelleres, banderoles, tanques
i altres elements publicitaris, llevat els que tinguin una finalitat purament identificativa de l’establiment.
o1.1) Tanques publicitàries, per m2 o fracció a l’any,
quota irreductible
Carrer o zona 1a.
Carrer o zona 2a.
Carrer o zona 3a.
Carrer o zona 4a.
o1.2) Resta d’elements publicitaris, per unitat
- A l’any, quota irreductible
- Actes puntuals (termini de l’ocupació inferior al mes)
o2) Repartiment propaganda o publicacions amb publicitat inserida sempre que hi hagi ocupació de la
via pública
o.2.1) Repartiment propaganda no periòdica, per promoció
o.2.2) Publicacions periòdiques amb contingut informatiu (premsa escrita, amb inserció de publicitat comercial) a l’any
o.2.3) Publicacions periòdiques amb contingut únicament comercial, a l’any
o3) Anuncis mitjançant cartells mòbils, megafonia
o audiovisuals, amb vehicle, per promoció
o4) Publicitat inserida en vehicles de tracció mecànica (taxis), per cada promoció anunciada i any
NOTES COMUNES ALS APARTATS o2) i o3) ANTERIORS
A) En els supòsits de publicitat continuada al llarg d’1 o més exercicis es podrà establir conveni fiscal amb
l’empresa anunciadora.
o5) Rodatge cinematogràfic i espots publicitaris, per dia
- fins a 250 m2. d’ocupació
- més de 250 m2., a més per m2. o fracció d’ocupació
o6) Publicitat oral, per dia o fracció, quota irreductible

79,95
47,03
14,89
7,90
20,01
8,01
70,70
282,81
353,50
142,91
353,50

643,75
12,93
80,06

19.- Ordenança Fiscal 313.05 reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública
per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
L’article 6è queda redactat com segueix:
Article 6è.- Quota tributària.
1. La quantia de la taxa regulada es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
CONCEPTE
Entrades de vehicles amb placa de gual
1.- Entrada vehicles a edificis, cotxeres o aparcament, a través de la vorera
1.1. Entrada a garatges particulars, per cada metre lineal o fracció/any:
Quota mínima
1.2. Entrada a garatges comunitaris o garatges particulars amb accés comú a vials privats:
Per cada porta d’accés, per a vehicle a l’any
A més, per plaça/any
Quota mínima
2.- Entrada a garatges d’explotació amb tarifació horària, per porta principal/any
Per cada porta d’accés addicional/any
3.- Entrada a la resta de garatges d’explotació, d’establiments hotelers, d’accés a càmpings, supermercats
i àrees comercials i, en general, els establiments amb zona d’aparcament destinada a clients, per cada
metre o fracció/any
A més, per plaça/any
- Coeficients correctors sobre les places/any:
Hotels i càmpings
Supermercats
Tallers de cotxes i concessionaris
Benzineres
Establiments de menjar ràpid amb autoservei o autoneteja de vehicles
- Coeficients correctors sobre les places/any d’hotels:

QUOTES
9,01
46,97
16,54
8,55
46,97
43,57
21,83
2,58
8,27
0,32
1,16
0,91
6,46
2,58
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1 plaça d’aparcament o més per habitació
Entre 0,6 i 0,8 places d’aparcament per habitació
Entre 0,4 i 0,6 places d’aparcament per habitació
Entre 0,2 i 0,4 places d’aparcament per habitació
Menys de 0,2 places d’aparcament per habitació
- Coeficient corrector sobre les places/any de càmpings:
* Quota mínima/any a aplicar sobre el número de places/any en tots els supòsits anteriors
Les entrades comunes que beneficiïn a varis subjectes passius tributaran per una quota mínima per subjecte passiu/any
- Coeficient corrector altres activitats
4.- Entrada a locals industrials i comercials amb zona d’aparcament no destinada a clients
Euros per metre lineal o fracció i any
Quota mínima/any
Les entrades comunes que beneficiïn a varis subjectes passius tributaran per una quota mínima per subjecte passiu/any
En tots els supòsits anteriors, per reserva de doble gual, si fos necessari, en el cantó contrari de la via
pública per facilitar l’entrada dels vehicles, satisfaran el 50% de la tarifa que correspongui en cada cas.
5.- Reserva especial de parada per càrrega i descàrrega de mercaderies
Reserva d’espai fins a 4 hores diàries.
- d’1 a 5 m. lineals Per cada m. lineal (quota anual)
- de 5,01 m. lineals fins a 100 m. lineals. Per cada m.lineal (quota anual)
Reserva d’espai a partir de 4 hores diàries
Serà el resultat de sumar:
Quota resultant fins a 4 hores diàries de reserva+ (Excés hores * metres lineals totals de reserva * 0,59€)
Amb una quota mínima anual de
6.- Reserva d’espais per hotels, agències de viatges, etc
Quotes anyals irreductibles:
Per cada vehicle fins a 6 places
De 7 a 9 places
De més de 9 places
7.- Reserva d’espais per estacionament auto-taxis
Vehicle fins a 6 places
De 7 a 9 places
De més de 9 places
8.- Reserva d’espais per parades autobús,
llevat els de titularitat municipal, cadascuna/any
9.- Reserva d’espais a la via pública per a ambulàncies i altres, cadascun/any
10.- Reserva d’espais per sortides d’emergència en locals d’oci i/o esbarjo, cadascuna/any
11.- Reserva d’espais a la via pública per a l’estacionament en hores d’activitat de vehicles, bicicletes i
similars, utilitzats per a l’exercici d’activitats empresarials o en dipòsit de clients per a la seva reparació
Per cada m2 o fracció a l’any, quota irreductible
Quota mínima
12.- Reserva d’espai per càrrega i descàrrega de material de construcció, en hores d’activitat.
Per cada m2. o fracció a l’any, quota irreductible
Per cada m2. o fracció al trimestre, quota irreductible
Quota mínima a l’any
Quota mínima al trimestre
13.- Gual d’obra
Per cada metre lineal o fracció a l’any
Quota mínima
14.- Placa gual
15.- Placa Reserva d’espai
En tots els supòsits anteriors, per reserva de doble gual, si fos necessari, en el cantó contrari de la via
pública, per no interrompre el trànsit rodat de vehicles, es satisfarà el 50% de la tarifa que correspongui
en cada cas
16.- Reserva d’estacionament de 6 x 2,10 m a la via pública per a persones de mobilitat reduïda amb grafiat de la matricula del vehicle.
Per dia d’ús /autorització de les zones reservades per a persones de mobilitat reduïda

0,65
0,77
0,97
1,10
1,29
0,65
129,29
1,18
13,52
70,87

11,22
8,71
0,61
56,09
112,60
164,52
225,26
73,63
111,53
144,27
471,93
73,63
73,63
22,44
129,29
47,19
11,80
471,93
117,97
129,29
387,89
10,56
100,16

0,71

20.- Ordenança Fiscal núm. 313.07 reguladora de la taxa per autoritzacions, anotacions o registres administratius i per les
activitats de control sanitari, en matèria de protecció de salut, efectuat sobre indústries, establiments, serveis, laboratoris,
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productes i altres activitats relacionades.
L’article 5è queda redactat com segueix:
Article 5è. Quota tributària.
L’import de la quota pels serveis de tramitació d’actuacions administratives obligades per la normativa vigent és:
CONCEPTE
a) Tramitació d’autoritzacions o acreditacions seguides d’anotació en el registre oficial:
a.1. Quan comporti una activitat de control sanitari in situ, en el domicili de la indústria, l’establiment
o servei
a.2. Sense que comporti l’activitat de control sanitari definida anteriorment
b) Per la tramitació d’anotacions en registres oficial sense l’existència d’un acte d’autorització
b.1. Quan comporti una activitat de control sanitari in situ, en el domicili de la indústria, l’establiment o servei:
b.2. Sense que comporti l’activitat de control sanitari definida anteriorment
c) Certificats sanitaris oficials dimanants d’arxius i registres de l’Ajuntament, per cada certificat emès
c.1. Antiguitat fins a 1 any
c.2. Antiguitat d’1 a 5 anys
c.3. Antiguitat de més de 5 anys
d. Serveis de control sanitari que siguin ulteriors a l’autorització, l’acreditació
o l’anotació registral i independents d’aquests

QUOTES
148,69
85,34
74,12
10,76
10,76
21,29
31,83
71,11

21.- Ordenança Fiscal núm. 329.00 reguladora de la taxa per l’eliminació i/o restitució d’arbrat públic.
L’article 4t queda redactat com segueix:
Article 4t. Quota tributària.
La quantia de la taxa regulada es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
CONCEPTE
1. Import genèric per treure un arbre de la via pública
2. Import de trasplantament d’un arbre
3. Import genèric per restituir un arbre perdut
a) Import genèric arbres de mides 16-20 cm. de perímetre de
tronc

QUOTES
164,84
242,59
141,83

El cost total de plantació i subministrament, de l’exemplar
es valorarà de manera específica per aquell exemplar segons
b) Import per restitució d’un exemplar de característiques espreus de mercat vigents a cada moment, amb la possibilipecials (mida del tronc superior a 20 cm de diàmetre) o paltat que es pugui efectuar la valoració amb l’aplicació de la
màcia.
Norma Granada en cas que per les seves característiques de
port, singularitat, edat, ubicació etc. així es consideri.
4. Tapar escocell existent
347,45
5. Obrir escocell nou. (no inclou peces de formigó d’escocell
353,27
prefabricades, ni feines de jardineria)
6. Obrir escocell nou. Inclou peces de formigó d’escocell pre478,22
fabricades.
22.- Ordenança núm. 340.00 reguladora del preu públic per prestació del servei de vigilància especial.
L’article 4.2 queda redactat com segueix:
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
CONCEPTE
1.- Prestació servei de vigilància especial, per hora o fracció

QUOTES
51,44
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2. Prestació del servei de vigilància nocturna en motiu de la celebració de fires d’artesania i similars,
per metre lineal, fracció i dia
3.- Servei de teleassistència domiciliària (conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Blanes i la
Creu Roja Espanyola, de 20/10/2008, pel manteniment de l’aparell transmissor).
- Manteniment aparell transmissor, quota mensual
En els casos d’alta i baixa, la tarifa es prorratejarà pels dies que ha estat instal·lat l’aparell
4.- Servei de teleassistència domiciliària (conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Blanes i la
Diputació de Girona, pel desenvolupament del programa de teleassistència).

3,09

45,41
4,57

23.- Ordenança núm. 340.01 reguladora del preu públic pels serveis relacionats amb l’educació de la infància.
Es modifica l’article 1r, que queda redactat tal com segueix:
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
D’acord amb el que disposa l’article 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 estableix preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats
relacionades amb l’educació de la infància, especificades en les tarifes regulades en l’article 4rt. d’aquesta Ordenança
Es modifica l’article 4t, que queda redactat tal com segueix:
Article 4t.- Quantia.
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa continguda a l’apartat següent, per
cadascun dels distints serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent i tindrà vigència fins a nova modificació:
CONCEPTE
M1 - Matrícula única (durant tota l’estada a les EBM)
M2 - Matrícula amb informe previ de Serveis Socials
Q1 - Quota mensual (11 mesos)
Q2 - Quota mensual (11 mesos) amb tarifació social
Q3 - Quota mensual (11 mesos) amb informe previ de Serveis Socials
Hora acollida habitual (quota mensual)
Hora acollida esporàdica (quota diària)
Material escolar (per trimestre)
Servei de menjador habitual / dia
Servei de menjador esporàdic / dia
Servei de menjador amb informe previ de Serveis Socials

QUOTES PER NEN
100,00
0,00
195,00
130,00
20 % de Q1
50,00
3,50
20,00
6,90
8,00
Segons informe SS

S’entén per habitual un mínim del 75 % dels dies del mes en què estigui obert el servei de menjador, o que es quedi un
mínim de 3 dies a la setmana però sempre els mateixos dies, i esporàdic la resta (exceptuant el període d’adaptació).
Aquestes tarifes quedaran modificades per acord de la Junta de Govern Local en el supòsit de variació en els horaris
vigents.
3. L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des del moment en què es presti el servei
o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior i s’exigirà l’autoliquidació de la quota en el
moment de presentació de la sol·licitud.
Es modifica l’article 5è, que queda redactat tal com segueix:
Article 5è.- Ajuts
Pel que fa a l’exempció en el pagament de la matrícula així com la reducció del 80% de la quota mensual, vindrà motivada per
informe del Departament de Serveis Socials, atenent aquest a condicions socials i econòmiques.
L’aplicació de la Q2 tarifació social estarà subjecte a les bases reguladores que consten a l’ordenança d’impuls vigent.
Queda exclòs de bonificació l’import resultant de l’aplicació de la quota en concepte de suplement hora.
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24.- ordenança núm. 340.03 reguladora del preu públic per servei d’ajut a domicili.
L’article 4.2 queda redactat com segueix:
2. Les tarifes d’aquests preus públics són les següents:
CONCEPTE
- Servei d’atenció a domicili amb desplaçament inclòs – quota ordinària, per hora (IVA inclòs)

QUOTES
15,45

25.- Ordenança núm. 340.04 reguladora del preu públic per serveis de l’Alcadia.
L’article 4.1 queda redactat som segueix:
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent:
CONCEPTE
SERVEIS DE L’ALCALDIA
- Celebració de matrimoni

QUOTES
257,66

26.- Ordenança núm. 340.06 reguladora del preu públic per treballs d’adaptació i pintura de guals i zona adjacent i col·locació
de pilones a la calçada o voreres.
L’article 4.1 queda redactat com segueix:
CONCEPTE
1.- Treballs modificació vorera (tall, acabament i afinat) per m.
2.- Senyalització horitzontal, per ml
2.1. Guals
Fins a 5 ml
De 6 a 10 ml
D’11 a 15 ml
De 16 a 20 ml
2.2. Zig-Zag càrrega i descàrrega
Fins a 5 ml
De 6 a 10 ml
D’11 a 15 ml
De 16 a 20 ml
2.3. Graelles / Contragual
Fins a 5 ml
De 6 a 10 ml
D’11 a 15 ml
De 16 a 20 ml
3. Neteja pintura senyalització horitzontal, per hora o fracció
* Si l’esborrat de la senyalització es realitza amb pintura negra, l’import del preu públic serà l’equivalent
al del pintat amb pintura groga.
4. Senyalització de reserves d’espais per persones amb mobilitat reduïda
Senyalització vertical
Senaylització hortizontal
Cimentar pal i col·locació de senyals
5. Col·locació o retirada de pilones o objectes a la calçada i/o vorera

QUOTES
93,32
53,42
80,14
120,20
178,58
78,74
118,12
177,16
265,74
80,13
120,19
180,30
270,45
58,03

314,99
194,24
63,64
192,63

27.- Ordenança núm. 341.00 reguladora del preu públic per la utilització per tercers de les sales, dependències i espais
municipals.
L’article 4.2 queda redactat com segueix:
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
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CONCEPTE
1. Dependències que es poden utilitzar per hores:
1.1. Per hora o fracció superior o igual a 15 m.
- Entre les 9h. i 13h. i 16h. i 21h.
- Altres horaris
1.2. Utilització de les sales d’assaig, fins a 6 hores setmanals
per grup, quota mensual irreductible
a) Grups locals
b) Grups d’altres poblacions
2. Dependències que es poden utilitzar per a la realització de cursos:
la quota a satisfer s’estableix en el 10% dels ingressos totals,
incloses matrícula i mensualitats, excloent les despeses
en concepte de material.
3. Ús Sales Exposicions
Per 15 dies o frac.
* Es pot satisfer amb obra, la qual es comptabilitzarà pel seu preu
4. Centre MORRALLA
- Planta baixa
1) Concerts i altres activitats (per dia o sessió)
Empreses
Entitats, activitats amb entrada i/o barra
2) Assajos, exclusivament per a entitats o grups organitzats
Escenari
Escenari més equip de so
- Aules del primer pis, exclusivament per a entitats o grups organitzats
Sala polivalent (cada 2h o fracció)
Sala musical/audiovisual (cada 2h o fracció)
Per gravar o projectar, sense finalitats lucratives
Per gravar o projectar, amb finalitats lucratives
Sala d’expressió corporal (cada 2h o fracció)
Sense finalitats lucratives
5. Arrendament del Teatre de Blanes per part de l’empresa arrendatària, segons l’estipulat en contracte
6. Espais públics autoritzats per a la pràctica de tir amb armes de foc
Per persona i sessió
7. Utilització pistes, camps esportius municipals, llaguts, sales de juntes i altres instal·lacions esportives
per a usos no esportius:
a) Camp futbol de terra (preu per dia)
b) Camp futbol-11 de gespa (preu per dia)
c) Camp futbol-7 de gespa (preu per dia)
d) Pista Mas Florit (preu per dia)
e) Pistes municipals de petanca (preu per dia i pista)
f) Llagut (preu per dia)
g) Pista verda C.E.B. (quatre pistes) (preu per dia)
g.1 Una pista (preu per dia)
g.2 Dues pistes (preu per dia)
g.3 Tres pistes (preu per dia)
h) Pista blava Ciutat Esportiva de Blanes (preu per dia)
i) Sales Ciutat Esportiva de Blanes (preu per dia)
j) Sala Gym (preu per dia)
k) Hall Ciutat Esportiva de Blanes (preu per dia)
l) Lloguer del paviment protector de pistes de la C.E.B.
l.1. Una pista verda (preu per dia)
l.2. Dues pistes verdes (preu per dia)
l.3. Tres pistes verdes (preu per dia)
l.4. Quatre pistes verdes (preu per dia)
l.5. Pista blava (preu per dia)
m) Muntatge i desmuntatge del paviment protector de les pistes de la Ciutat Esportiva de Blanes: es repercutirà el cost facturat per l’empresa subministradora del servei.

QUOTES
28,54
36,40
12,47
74,79

622,75

321,05
128,42
21,40
37,46
8,56
16,05
37,46
12,84

13,25
2.060,00
2.575,00
1.030,00
1.030,00
206,00
206,00
6.180,00
1.545,00
3.090,00
4.635,00
4.635,00
283,25
283,25
618,00
105,37
210,74
316,11
421,48
107,53
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n) Els costos dels serveis addicionals que l’Ajuntament hagi de prestar per la utilització per tercers de les
sales, dependències i espais municipals, es repercutiran íntegrament a les persones que utilitzin els espais
(subministrament extra de gas, treballs dels conserges fora de l’horari laboral ordinari de les instal·lacions,
etc.)
8. Ús dels espais regulats pel Reglament d’ús social dels edificis i instal·lacions dels Centres Públics
d’Educació Infantil i Primària i dels centres municipals.
a) Pistes poliesportives /patis
Per hora o fracció
Per dia
La utilització d’aquestes instal·lacions amb il·luminació artificial comportarà un recàrrec del 10%
b) Sales polivalents / gimnàs / menjador
Per hora o fracció
Per dia
c) Altres espais (aules, cuina, laboratori, biblioteca, aules especialitzades i altres dependències).
Per hora o fracció
Per dia
d) Serveis complementaris (per hora o fracció)
Neteja
Guarda seguretat
Moviment mobiliari
9. Escola SAFA
a) Ús de despatx individual amb connexió a internet i telèfon de 8 a 22h de dilluns a divendres, inclou
l’ús d’aules polivalents i/o amb equipament informàtic, amb un màxim de 30 hores/setmana (import
mensual)
(Si el període fos inferior al mes, la fracció mínima serà l’import equivalent a 15 dies)
b) Ús de dependències municipals per a la realització de cursos de formació ocupacional de 9 a 22h de
dilluns a divendres. Per hora o fracció
b) Ús de dependències municipals per a la realització de cursos de formació ocupacional fora de l’horari
especificat al punt b) anterior. Per hora o fracció
10. Altres instal·lacions i espais municipals susceptibles de ser utilitzades per tercers.
El preu públic per cada cas s’establirà mitjançant informe del serveis tècnics municipals que contemplarà
les particularitats de l’ús, l’espai a utilitzar i la durada de l’activitat.

24,77
247,66
16,92
169,23
16,92
169,23
22,55
22,55
23,68
154,50

3,09
3,86

28.- Ordenança núm. 341.02 reguladora dels preus públics per l’aprofitament de les instal·lacions esportives municipals i
altres terrenys per a la pràctica esportiva.
L’article 3.2 quedarà redactat com segueix:
2. No estaran subjectes a taxes i preus públics, llevat del que preveu l’apartat 4 del quadre de tarifes:
-

-

totes aquelles entitats esportives sense ànim de lucre, degudament inscrites en el Registre municipal d’entitats
ciutadanes regulat al Capítol II del Reglament de participació ciutadana aprovat pel Ple municipal i conseqüentment
inscrits en el Registre del Consell Català de l’Esport,
i. que estiguin en competició esportiva oficial organitzada per la Federació i/o Consell Comarcal corresponent
durant la temporada esportiva vigent
ii. que no estiguin en competició esportiva oficial perquè la Federació i/o Consell Comarcal al qual depenen no
n’organitza
iii. que la modalitat esportiva que promouen coincideixi amb la que figuri en la sol·licitud d’ús de les instal·lacions
esportives municipals
iv. que l’activitat subvencionable sigui única i exclusivament l’ordinària i pròpia de funcionament del club, entenentse aquesta els entrenaments, tecnificació (única i exclusivament pels integrants del club) i competicions federatives,
presentació d’inici de temporada, cloendes i festivals final de temporada.
els CEIPS i IES per realitzar l’activitat d’educació física
les entitats vinculades a organismes supramunicipals i/o entitats inscrites en el Registre municipal d’entitats
ciutadanes, l’objecte social de les quals sigui l’atenció a les persones amb dificultats d’inserció social i/o de salut, per
realitzar activitat i/o exercici físic puntual.
Cossos de seguretat i emergències, per realitzar activitat i/o exercici físic puntual, sempre que no interfereixin amb la
resta d’activitats programades.
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El segon paràgraf de l’article 5è quedarà redactat com segueix:
Als efectes d’establir la quota tributària de l’aprofitament de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Blanes, es defineix com
a temporada alta el període entre l’inici de la Setmana Santa (26 de març de 2018) i el 31 de juliol i com a temporada baixa la
resta de l’any.
L’article 4.2 queda redactat com segueix:
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
CONCEPTE
1) Utilització de les instal·lacions esportives municipals, en cursets organitzats per l’Àrea
d’Esports, quotes irreductibles:
a) Gimnàstica manteniment:
- Matrícula
- Quota mensual
b) Gimnàstica 3a. Edat
- Matrícula
- Persones que no ostentin la condició de jubilat o pensionista
- Persones amb acreditació fefaent de jubilat o pensionista
c) Escoles Iniciació esportiva i psicomotricitat
- Matrícula
- Quota mensual
d) Grup poliesportiu i escola d’atletisme
- Matrícula
- Quota mensual
e) Gimnàstica suau/relaxació
- Matrícula
- Quota mensual
f) Altres activitats amb monitor propi
- Matrícula
- Quota mensual
g) Altres activitats amb personal extern
En els casos en que una persona es doni de baixa de qualsevol d’aquestes activitats, de
l’a) a la g), una vegada iniciada la prestació efectiva del servei/activitat, el desistiment
serà efectiu a partir del mes següent a la data de comunicació de la baixa i per tant, la
quota es deixarà de cobrar a partir d’aquest mes
2) Realització de cursets o activitats fora de les instal·lacions
municipals, quotes irreductibles:
a) Escola Atletisme
- Matrícula
- Quota mensual
b) Escola Natació Adults (2 dies per setmana )
- Matrícula
- Quota mensual
c) Escola Natació Adults (1 dia per setmana)
- Matrícula
- Quota mensual
d) Altres activitats amb monitor propi
- Matrícula
- Quota mensual
e) Altres activitats amb personal extern
En els casos en que una persona es doni de baixa de qualsevol d’aquestes activitats, una
vegada iniciada la prestació efectiva del servei/activitat, el desistiment serà efectiu a
partir del mes següent a la data de comunicació de la baixa i per tant, la quota es deixarà
de cobrar a partir d’aquest mes
f) Curs de natació per a nadons (curs trimestral)
- Matrícula

QUOTES

9,28
16,85
13,06
3,65
9,28
9,92
9,28
9,92
9,28
16,85
9,28
18,57

9,28
18,57
9,28
44,50
9,28
24,96
9,28
18,57
En funció del
cost

9,28
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- Quota (1 dia per setmana)
En els casos en que una persona s’inscrigui una vegada iniciat el curs (de l’activitat de
l’apartat f), l’import del preu públic serà el proporcional a la quota establerta, aplicant el
prorrateig mensual irreductible.
g) Natació d’Estiu (1hora/dia/mes)
- Matrícula
- Quota mensual
h) Natació matinal (adults) (1hora/dia/mes)
- Matrícula
- Quota mensual
i) Sortides d’esquí
En els casos en què una persona es vulgui donar de baixa en les activitats de la g) a la i)
quedarà estipulat el procediment en el díptic informatiu de les activitats i/o en els rebuts
corresponents.
j) Activitats Nit de Sant Bonós
j.1 Caminada Popular Nit de Sant Bonós
j.2 Cursa Nit de Sant Bonós (amb controls cronomètrics, etc.)
k) Travessia Popular El Port de Blanes
l) Quota de permanència per reserva de plaça quan no hi hagi activitat
- Quota mensual
m) Assegurança grupal d’accident per activitats esportives
- Preu per persona i activitat (opcional)
3) Utilització pistes, camps esportius municipals, llaguts i
sales de juntes i altres, per cada hora o fracció
a) Camp futbol-11 de gespa
b) Camp futbol-7 de gespa
c) Camp de futbol-7 de gespa i futbol-11 de gespa alhora en una mateixa instal·lació
d) Pista Mas Florit (dins horari Àrea d’Esports)
e) Pistes municipals de petanca (per hora i pista)
f) Llagut
*Serà condició indispensable per a la seva utilització que l’usuari disposi d’una pòlissa
d’assegurança de Responsabilitat Civil i una assegurança d’Accidents.
g) Pista verda ciutat esportiva (quatre pistes)
g.1 Una pista verda
g.2 Dues pistes verdes
g.3 Tres pistes verdes
h) Pista blava ciutat esportiva
i) Pista vermella Ciutat Esportiva
j) Pista groga Ciutat Esportiva (tres pistes)
j.1. Una pista
j.2. Dos pistes
k) Sales Ciutat Esportiva
l) Sala Gym 1
m) Sala Gym 2
n) Sala Gym 3
o) Sala Gym 5
p) Hall Ciutat Esportiva
p.1) Hall Ciutat esportiva
p.2) Hall Ciutat esportiva amb estands publicitaris informatius
Per utilització de qualsevol instal·lació .amb il·luminació recàrrec 10%
q) Els costos dels serveis addicionals que l’Ajuntament hagi de prestar per la utilització
per tercers de les pistes, camps esportius municipals, llaguts i sales de juntes i altres, es
repercutiran íntegrament a les persones que utilitzin els espais (subministrament extra
de gas, treballs dels conserges fora de l’horari laboral ordinari de les instal·lacions, etc.)
4) Utilització, per activitats esportives extraordinàries, de pistes, camps esportius municipals, llaguts i sales CEB, per part de les entitats blanenques inscrites en el Registre
Municipal d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament.

122,73

9,28
34,47
9,28
18,57
En funció del
cost

4,00
12,00
5,00
5,00
3,00
105,35
52,67
138,02
24,05
3,75
12,45
TEMPORADA TEMPORADA
ALTA
BAIXA
158,00
126,40
50,00
40,00
90,00
72,00
130,00
104,00
90,00
72,00
80,00
64,00
80,00
64,00
30,00
24,00
60,00
48,00
26,35
21,08
26,35
21,08
26,35
21,08
26,35
21,08
26,35
21,08
58,83
60,83

47,06
49,06
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Es considera Activitat Esportiva extraordinària aquella que no organitza directament
l’Àrea d’Esports ni suposa una activitat habitual per les entitats esportives:
a. Per la realització de partits amistosos amb equips estrangers.
b. En les supòsits en que la modalitat esportiva de l’entitat esportiva no coincideixi amb
l’ús de la instal•lació sol•licitada
c. Per l’organització d’activitats de caire no ordinari (festivals, torneigs, vetllades, etc.)
i/o que es recaptin ingressos.
d. Per entrenaments portats a terme quan les entitats esportives no estiguin en competició oficial organitzada per la Federació i/o Consell Comarcal corresponent durant la
temporada esportiva vigent.
S’estableix com a preu públic en aquest apartat 4) el 30% dels imports establerts en
l’article 3) en concepte d’ús de les pistes, camps esportius municipals, llaguts i resta
d’instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Blanes.
5. Altres
a) Per entrades puntuals (1-3 persones) a les instal·lacions especificades en els apartats 3 i
4 anteriors, sempre que aquestes romanguin obertes, per persona i hora o fracció
b) Per entrades puntuals a vestidors de les instal·lacions especificades en els apartats 3 i 4
anteriors, sempre que aquests romanguin lliures, per persona i hora o fracció
c) En els casos de cessió d’ús dels locals municipals dels quals ostenti el dret de propietat
o lloguer l’Ajuntament, els costos que aquest assumeixi seran repercutits al beneficiari
d) Utilització d’altres terrenys per a la pràctica esportiva i/o esbarjo, per dia o fracció
e) Per la instal·lació temporal de bar a les dependències municipals, llevat que l’expedient
de concessió estableixi altra tarifa:
e.1) Instal·lacions temporals de bar, fins a 30 dies naturals consecutius, per part d’entitats
no inscrites en el Registre municipal d’entitats esportives, per m2 o fracció i dia
e.2) Instal·lacions temporals de bar, fins a 30 dies naturals consecutius, per part d’entitats
inscrites en el Registre municipal d’entitats esportives, per m2 o fracció i dia
e.3) Qualsevol instal·lació temporal de bar, superior a 30 dies natural consecutius i fins
un màxim de 6 mesos,
Per m2. o fracció i dia
f) Altres instal·lacions per venda
Per m2 o fracció i dia
g) Lloguer taquilles Pavelló
Preu mensual
Preu anual
h) Reposició carnet de la Ciutat Esportiva
-Preu per carnet
i) Cànon a aplicar a l’organitzador d’una activitat esportiva que estableixi un pagament
per l’accés a l’esdeveniment euros/entrada
j) Lloguer del paviment protector de pistes de la C.E.B
j.1) Una pista verda (preu per dia)
j.2) Dues pistes verdes (preu per dia)
j.3) Tres pistes verdes (preu per dia)
j.4) Quatre pistes verdes (preu per dia)
j.5) Pista blava (preu per dia)
j.6) Pista vermella (preu per dia)
k) Muntatge i desmuntatge del paviment protector de les pistes de la Ciutat Esportiva
Blanes: es repercutirà el cost facturat per l’empresa subministradora del servei.
l) Servei extra de neteja a les instal·lacions esportives municipals: es repercutirà el cost
facturat per l’empresa subministradora del servei.
m) Lloguer tapís de rítmica (preu per dia)
m.1) Pista Verda (preu per dia)
m2) Pista Vermella (preu per dia)
m.3) Pista Blava (preu per dia)
m.4) Fora de la instal·lació esportiva (preu per dia)
6) Reposició de determinats elements de les instal·lacions esportives
a) S’aplicarà el preu que consti a la factura
7) CD (reportatge fotogràfic):
Preu per unitat
8) Per xip electrònic

5,27
2,00

47,99

10,97
5,49

3,01
7,46
3,75
25,00
3,50
0,20
102,30
204,60
306,90
409,20
104,40
104,40

102,30
104,40
104,40
115,00

3,25
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a) Es repercutirà el cost facturat per l’empresa subministradora del servei.
9) Per inscripcions online
a) Es repercutirà el cost facturat per l’empresa subministradora del servei.
10) Publicitat en els camps de futbol de gespa
- Cartelleres camps, per m2. o fracció, quota anual irreductible
11) Publicitat a la Ciutat esportiva
- Cartelleres per m2. o fracció, quota anual irreductible
12) Aparcament soterrat de la Ciutat Esportiva Blanes
Preu per dia/vehicle

63,97
66,95
1,00

29.- Ordenança 341.03 reguladora del preu públic per l’ús de la piscina terapèutica Jordi Kemmer, del Centre d’Educació
Especial Ventijol.
L’article 4.1 queda redactat com segueix:
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent:
CONCEPTES
1- Associacions i grups amb ús 2 cops per setmana durant 1 h i amb monitor propi
2- Associacions i grups amb ús puntual i amb monitor propi
3- Monitor per a grups (afegir a l’import de les tarifes 1 i 2) si no disposen de monitor
4- Persones particulars amb ús 2 cops per setmana durant 1 hora
5- Persones particulars amb ús puntual

QUOTES
103 €/mes
20,60 €/hora
25,75 €/hora
36,05 €/mes
5,15 €/hora

30.- Ordenança número 341.04 reguladora del preu públic per la utilització de la Deixalleria Municipal de Blanes.
Es modifica el quadre de tarifes de l’article 5è. Quantia, que queda redactat com segueix:

TIPUS DE RESIDU
Absorbents
Aerosols
Anticongelants
Bases i àcids
Bateries
Cables elèctrics
Càpsules de cafè
CDs, DVDs i cintes de vídeo
Comburents
Cosmètics
Dissolvents líquids halogenats
Dissolvents líquids no halogenats
Envasos a pressió (excepte aerosols)
Envasos buits contaminants
Esporga (restes vegetals)
Ferralla
Filtres d’aire
Filtres d’oli
Fluorescents
Fustes (mobles, conglomerats, etc.)
Insecticides i fitosanitaris
Líquids de fre
Matalassos
Oli minerals / vegetals
Olis vegetals no recuperables
Paper i cartró

QUANTITAT MÀXIMES
MENSUALS DE RESIDUS
DOMÈSTICS (DOMICILIARIS) EXEMPTS DE PAGAMENT
5 Kg
5 Kg
5 Kg
5 Kg
il·limitat
il·limitat
il·limitat
50 unitats
5 Kg
1 Kg
5 Kg
5 Kg
5 Kg
5 Kg
60 Kg
il·limitat
1 Kg
5 Kg
5 unitats
60 Kg
5 Kg
5 Kg
5 unitats
5 Kg
5 Kg
il·limitat

TARIFA PER LA RESTA DE RESIDUS
I EXCÉS DE DOMÈSTICS, AMB ELS
LÍMITS QUE S’INDIQUEN (*)
TARIFA €/Kg

LIMIT MENSUAL

0,4532
1,0918
0,5150
0,3914
Gratuït
Gratuït
Gratuït
0,4223
1,7098
0,3193
0,6489
0,1854
0,2369
0,1957
0,0593
Gratuït
0,4532
0,3605
Gratuït
0,0325
1,7098
0,3026
0,5311
Gratuït
0,2781
Gratuït

20 Kg
20 Kg
20 Kg
20 Kg
il·limitat
il·limitat
il·limitat
50 unitats
20 Kg
5 Kg
20 Kg
20 Kg
20 Kg
20 Kg
200 Kg
il·limitat
5 Kg
20 Kg
20 unitats
200 Kg
20 Kg
20 Kg
10 unitats
20 Kg
20 Kg
il·limitat
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Piles
Piles botó
Plàstics (caixes i film industrial)
Pneumàtics
Pneumàtics de camió / tractor
Porexpan
Productes de neteja
Radiografies
RAEE - Aparells electrònics; neveres, TV’s, etc.
Reactius de laboratori (fotografia, etc.)
Residus especials
Resta
Runa bruta
Runa neta
Sòlids i pastosos (pintures, coles, vernissos, etc.)
Tèxtil, roba i sabates
Terres contaminades
Tonners
Vidre (envasos)
Vidre pla
Vidre brut (llunes, etc.)
Voluminosos

il·limitat
il·limitat
il·limitat
4 u / semestre
1 unitat
5 Kg
5 Kg
5 unitats
il·limitat
5 Kg
5 Kg
60 Kg
200 Kg

Gratuït
Gratuït
Gratuït
0,0231
0,1898
0,0851
0,3914
0,1751
Gratuït
1,7098
1,7098
0,0851
0,0445
0,0294
0,3605
Gratuït
0,4532
Gratuït
Gratuït
0,0161
0,0325
0,0851

5 Kg
5 Kg
5 Kg
il·limitat
il·limitat
40 Kg
40 Kg
60 Kg

il·limitat
il·limitat
il·limitat
4 unitats
4 unitats
20 Kg
20 Kg
10 unitats
il·limitat
20 Kg
20 Kg
100 Kg
2000 Kg
20 Kg
20 Kg
20 Kg
il·limitat
il·limitat
100 Kg
100 Kg
100 Kg

La tarifa proposada resulta de la repercussió als usuaris dels costos de gestió dels residus pels gestors externs autoritzats per
l’ARC (Agència de Residus Catalana) i del transport, més un 3% de despeses fixes d’estructura de la deixalleria (personal,
subministraments, etc.).
(*) Per sobre d’aquests límits la Deixalleria no pot acceptar residus i el generador d’aquests ha de contractar un gestor
especialitzat.
31.- Ordenança núm. 341.05 reguladora del preu públic dels casals municipals.
L’article 4.1 queda redactat com segueix:
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en les tarifes contingudes a l’apartat següent:
CONCEPTE
CASALS MUNICIPALS
1. Quotes mensuals
Torn de matí o tarda
Torn de matí i tarda
2. Primera quinzena de setembre
Torn de matí o tarda
Torn de matí i tarda
3. Servei de menjador del casal esportiu (*)
a) Quota mensual irreductible/persona
- Mes de juliol
- Mes d’agost
b) Quota eventual irreductible/dia/persona

QUOTES

Proposta a treballar
i a aprovar per JGL

233,42
202,97
11,28

(*) El preu públic pel servei de menjador del casal municipal esportiu inclou:
Serveis educatius de la proposta pedagògica, serveis d’organització, gestió i desenvolupament del
menjador d’estiu, monitors amb ràtio d’1 cada 10 nens/es o fracció, servei de càtering, assegurança
d’accidents i responsabilitat civil, gestió de recursos humans i coordinació i seguiment de l’activitat.
En cas que sigui necessari qualsevol tipus de modificació, s’aplicarà l’establert a l’article 38 de
l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos locals de dret públic
(*) El preu públic pel servei de menjador del casal municipal esportiu inclou:
Serveis educatius de la proposta pedagògica, serveis d’organització, gestió i desenvolupament del menjador d’estiu, monitors
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amb ràtio d’1 cada 10 nens/es o fracció, servei de càtering, assegurança d’accidents i responsabilitat civil, gestió de recursos
humans i coordinació i seguiment de l’activitat.
En el cas que sigui necessari qualsevol tipus de modificació, s’aplicarà l’establert a l’article 38 de l’ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació del tributs i altres ingressos locals de dret públic.
32.- Ordenança núm. 341.07 reguladora del preu públic dels campus esportius municipals.
L’article 4.2 queda redactat com segueix:
2. Quantia:
CONCEPTE
CAMPUS ESPORTIUS MUNICIPALS
Per setmana i persona
Durant la setmana de la festa major de Blanes

QUOTES
67,66
57,51

33.- Ordenança 342.00 reguladora dels preus públics per la utilització del teatre municipal del Blanes.
L’article 4 queda redactat com segueix:
Article 4rt.- Quantia.
Preus públics aplicables quan l’Ajuntament ofereix directament les instal·lacions (en altre cas s’aplicaran les tarifes establertes
per l’empresa concessionària)
CONCEPTE
UTILITZACIÓ DEL TEATRE MUNICIPAL
1. Per empresa comercial
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada
2. Per entitat local
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada
c. De 18h a 22h + 1h. Un vespre
3. Entitat no lucrativa
a. De 8h a 24h + 1h. Dia sencer
b. De 15h a 24h +1h. Mitja jornada
c. De 18h a 22h + 1h. Un vespre

QUOTES
2.001,51
1.334,34
962,34
635,15
320,25
1.067,47
707,20
360,27

Aquestes tarifes inclouen el lloguer d’espai, l’assistència d’un tècnic i responsable de sala, consum i neteja.
34.- Es deroga l’Ordenança número 344.01 reguladora del preu públic per la prestació del servei de visites turístiques guiades
organitzades pel Departament de Promoció de la Ciutat – Turisme.
35.- Ordenança núm. 349.02 reguladora del preu públic per la inserció de publicitat en els mitjans de difusió municipals
(revistes, catàlegs, publicacions, fulletons o mitjans digitals).
L’article 4t queda redactat com segueix:
Article 4rt.- Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança queda fixada en el quadre de tarifes següent (IVA no inclòs):
CONCEPTE
1. Inserció de publicitat en publicacions impreses amb motiu de la Festa Major Santa Anna
1.1. Programes de mà en color (aproximadament uns 35.000 exemplars)
- Publicitat en 1 solapa del programa:
1.2. Programes tipus revista en color (aproximadament uns 4.000 exemplars)

QUOTES
2.060,00
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1.2.1. 1/8 de pàgina
1.2.2. ¼ de pàgina
1.2.3. ½ de pàgina
1.2.4. Pàgina sencera
1.2.5. Per anuncis situats a la contraportada
1.3. Pòsters i cartells anunciadors del Concurs Internacional de Focs d’artifici de Blanes. Inserció del logotip com a patrocinador principal
2. Inserció de publicitat en publicacions/edicions impreses i mitjans digitals, amb motiu de l’activitat
Blanes12 o equivalent.
El logotip de l’empresa apareixerà a tota la difusió vinculada a l’esdeveniment Blanes-12.
3. Inserció de publicitat en publicacions/edicions impreses i mitjans digitals, amb motiu de l’activitat
“Jornades gastronòmiques: Suquet de peix de Sa Palomera de Blanes” o equivalent.
3.1 Anunci 1/12 de pàgina
3.2 Anunci 1/6 de pàgina
4. Inserció de publicitat en publicacions/edicions impreses amb motiu de fires temàtiques, actes puntuals
i micro-campanyes (Sant Jordi, Setmana Santa ... )
4.1. Anunci d’1/8 de pàgina a contraportada o d’1/6 de pàgina a l’interior
4.2. Anunci d’1/4 de pàgina
4.3. Anunci de 1/2 de pàgina

77,25
154,50
309,00
618,00
1.030,00
1.030,00

206,00
206,00
412,00
51,50
103,00
257,50

Tant les modificacions com la imposició i ordenació de les Ordenances Fiscals, anteriorment esmentades, entraran en vigor a
partir de l’1 de gener del 2018 i regiran mentre no es modifiquin o es deroguin de forma expressa.
Contra els acords adoptats, que posen fi a la via administrativa, es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant la
Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos comptats a partir del
dia següent al de la data de la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.
Blanes, 11 de desembre de 2017
Mario Ros Vidal
Alcalde
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