Identificació de l’expedient: 1216/2021 2454
Assumpte: Modificacions d'ordenances fiscals reguladores de tributs per l'exercici 2022 i
següents
DECRET D’ALCALDIA

Fets:
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Vist que per provisió d’Alcaldia de 4 de juny de 2021, es va incoar expedient per aprovar les
modificacions de les ordenances fiscals i l’ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic que hagin d’entrar en vigor el dia 1 de
gener de 2022.
Vista la proposta formulada per l’àrea de Cultura, de modificació de l’ordenança fiscal núm.
30, reguladora de la taxa per prestació de serveis en edificis municipals, quant a les taxes
per visites modernistes i entrades al Museu municipal Domènech i Montaner.
Vista la proposta formulada per l’àrea de Cultura, de modificació de l’ordenança fiscal núm.
30, reguladora de la taxa per prestació de serveis en edificis municipals, quant a les taxes
per utilització d’espais del Teatre municipal.
Vista la proposta formulada per l’àrea d’Educació, de modificació de l’ordenança fiscal núm.
31, reguladora de la taxa, reguladora de les taxes per prestació de serveis d’ensenyaments
especials en establiments municipals, quant a les taxes per cursos de l’Escola d’Adults.
Vista la proposta formulada pels Serveis tècnics, de modificació de l’ordenança fiscal núm.
38, reguladora de la taxa per estacionament a l’aparcament soterrat de Riera Gavarra 12.
Vista la proposta formulada pels Serveis tècnics, de modificació de l’ordenança fiscal núm.
6, reguladora de la taxa per ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via pública.
Vista la proposta formulada pels Serveis tècnics, de modificació de l’ordenança fiscal núm.
11, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa
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Vista la proposta formulada per l’àrea de Serveis socials, de modificació de l’ordenança
fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per expedició de documents.
Vista la proposta formulada per l’àrea de Serveis socials, de modificació de l’ordenança
fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per prestació de serveis en edificis municipals, quant a
les fiances per préstec de material ortopèdic,
Vista la proposta formulada pel l’àrea de Festes, de modificació de l’ordenança fiscal núm.
30, reguladora de la taxa per prestació de serveis en edificis municipals, quant a les taxes de
l’Envelat,
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Vista la proposta formulada per la Tresoreria, de modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulant i rodatge cinematogràfic,
utilització de casetes i llocs de venda al mercat municipal i l’ocupació de terrenys de la platja
durant la temporada estival.
Vista la proposta formulada per la Brigada d’obres i serveis, de modificació de l’ordenança
fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per atorgament de drets funeraris al cementiri
municipal, conservació de sepultures, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
Vistos els informes tècnic-econòmics que acompanyen les propostes d’establiment o
modificació de taxes, de conformitat amb l’article 25 del Text refós de la Llei d’Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2005, de 5 de març.
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Fonaments de drets
Vist el que disposen els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals
(TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quant al règim jurídic
dels tributs i altres ingressos de dret públic de les entitats locals.
Vist que, de conformitat amb l’informe de la Direcció General de Tributs, de 25 de gener de
2018, el tràmit de consulta prèvia previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre,
de procediment administratiu comú (LPACAP) “s’ha de substanciar quan es tracti de
l’aprovació d’una nova ordenança fiscal, mentre que en el cas de la modificació d’una
ordenança fiscal ja aprovada amb anterioritat es pot obviar aquest tràmit per tractar-se d’una
regulació parcial de la matèria”.
Vist que d’acord amb l’article 133.2 de la LPACAP, i sense perjudici de la consulta prèvia a
la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti als drets i interessos legítims de les
persones, el centre directiu competent publicarà el text al portal web corresponent, amb
l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar les aportacions addicionals que
es puguin fer per altres persones o entitats.
Vist que l’anterior precepte no regula cap termini específic per al tràmit d’audiència prèvia, i
atenent al que disposa l’article 82.2 de la LPACAP.
D’acord amb la clàusula residual prevista a l’article 21.1, lletra s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local,
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RESOLC:
Primer.- APROVAR l’avantprojecte modificació de les següents ordenances fiscals
reguladores de tributs municipals amb efectes 1 de gener de 2022, segons annex a la
resolució.
Núm.

Títol
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06

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions del subsol, el sòl i la volada
de la via pública

11

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules I cadires amb finalitat lucrativa

13

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulant i rodatge cinematogràfic, utilització de casetes i llocs de venda al mercat
municipal i l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada estival

16

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents

27

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de drets funeraris al
cementiri municipal, conservació de sepultures, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local

30

Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis en edificis
municipals

31

Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis d’ensenyaments
especials en establiments municipals

38

Ordenança fiscal reguladora de les taxes per estacionament de vehicles a
l’aparcament soterrat de Riera Gavarra 12

Segon.- ORDENAR la seva publicació al Portal web de l’Ajuntament de Canet de Mar
durant el termini de 10 dies hàbils amb l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats,
d’acord amb allò previst a l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Signatura 2 de 2

Dolors Puig Gómez
Blanca Arbell Brugarola

23/09/2021 Alcaldessa
Signatura 1 de 2

A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
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ANNEX
I.- Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 30 reguladora de les taxes per
prestacions de serveis en edificis municipals
Primera.- Es modifica l’article 6è, epígraf II, que queda redactat de la següent manera:
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“
/.../
EPÍGRAF II.- VISITES MODERNISTES I MUSEU DOMÈNECH I MONTANER
II.1.-Entrada individual
Adults
Jubilats, aturats, estudiants i posseïdors carnet de biblioteques
Menors de 12 anys
Posseïdors de la targeta Barcelona Pass Modernista
Dia internacional dels museus (18/05), Nit dels museus (dissabte nit anterior al
18/05), dia Domènech i Montaner (27/12) i primer diumenge de mes
II.2.-Visites comentades a grups de més de 10 persones
Adults
Jubilats, aturats, estudiants i posseïdors de carnet de biblioteques
Menors de 12 anys acompanyats
Centres formatius de Canet
Altres centres formatius
Centres hospitalaris/geriàtrics
II.3.-Rutes exteriors a partir de 10 persones (excloses les de larealitzades
durant Fira modernista)
Adults
Jubilats, aturats, estudiants i posseïdors de carnet de biblioteques
Centres formatius de Canet
II.4.-Empreses touroperadors
El 50% del programa escollit, excepte en el cas del preu escolar
Suplement opcional de degustació de vitralls
Suplement opcional en el cas de tallers
/.../

5,00 €
2,00 €
gratuït
1,50 €
gratuït
7,00 €
4,00 €
gratuït
gratuït
2,00 €
2,00 €

10,00 €
6,00 €
gratuït

3,00 €
1,00 €

“
Segona.- Es modifica l’article 2n, que queda redactat de la següent manera:
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“Article 2n. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la utilització del saló d’actes de l’edifici de
l’Ajuntament, per la celebració de cerimònies, el servei de rutes guiades, l’entrada a la Casa
Museu Domènech i Montaner, la utilització d’espais de la Masoveria, l’Envelat, Sala
d’exposicions, el Teatre municipal, i qualsevol altra dependència municipal, i la utilització de
materials propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar.
Tercera.- Es modifica l’article 6è, epígraf III, quant a la redacció del títol:
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EPÍGRAF III. UTILITZACIÓ D’ESPAIS DEL
D’EXPOSICIONS, LA BILIOTECA I L’ENVELAT
/.../

MUSEU,

LA

SALA

Import

Quarta.- Es modifica l’article 6è per incorporar un nou epígraf VII relatiu a les taxes per
utilització d’espais del Teatre municipal:
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-

“
EPÍGRAF VII. UTILITZACIÓ D’ESPAIS DEL TEATRE MUNICIPAL
Import
VII.1- Teatre municipal - Sala Odèon
a) Utilització d’escenari i pati de butaques
Lloguer 4h (lloguer mínim)
366,00€
Per cada hora addicional
56,00€
Lloguer un dia sencer
700,00€
b) Utilització únicament d’escenari (per assajos)
Lloguer 4h (lloguer mínim)
148,00€
Per cada hora addicional
28,00€
VII.2.- Teatre municipal - Sala Centru
a) Utilització d’escenari i pati de butaques
Lloguer 4h (lloguer mínim)
288,00€
Per cada hora addicional
56,00€
Lloguer un dia sencer
500,00€
b) Utilització únicament d’escenari (per assajos)
Lloguer 4h (lloguer mínim)
130,00€
Per cada hora addicional
46,00€
VII.3.- Reduccions aplicables a la taxa per utilització dels espais del Teatre
municipal (Sala Odèon i Sala Centru)
a).- 50% de la quota per companyies de teatre, música, dansa i altres arts
escèniques, amb domicili social al municipi per la realització d’espectacles
de producció pròpia.
b).- 100% de la quota per companyies de teatre, música, dansa i altres arts
escèniques, per la realització de residències artístiques, condicionada a la
realització d’una estrena en la programació del Teatre municipal.
c).- 100% de la quota per entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre
municipal d’entitats per un màxim d’un lloguer de 4h a l’any.
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Cinquena.- Es modifica l’article 6è, epígraf III, apartat 2, que queda redactat de la següent
manera:
EPÍGRAF III.- UTILITZACIÓ DELS ESPAIS CULTURALS
/.../
III.2. Utilització envelat
Festes particulars/privades
Festes particulars d’interés social (festa dels 40 anys, del 60, etc.)
Entitat sense ànim de lucre

600’00 €/dia
32,00 €/hora
Gratuïtat

/.../
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II.- Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa per prestació de
serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals
Primera.- Es modifica l’article 5è, que queda redactat de la següent manera:
“Article 5è.- Beneficis fiscals
Gaudiran d’exempció de la taxa per serveis d’escola d’adults les persones que es trobin en
situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social i estiguin en seguiment de l’equip de Serveis
Socials del municipi.
El compliment d’aquest requisits s’acreditarà amb l’informe favorable dels serveis socials de
l’Ajuntament de Canet de Mar.”
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Segona.- Es modifica l’article 6è, epígraf I, que queda redactat de la següent manera:
“Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis:
EPÍGRAF I.-ESCOLA D’ADULTS
1.1.-Tarifa única curs escolar
1.2.-Assignatures anuals:
a. Programa instrumental
b. Programa general
1.3.- Assignatures quadrimestrals
a. Programa instrumental
b. Programa general
1.4.- Material
a. Material curs escolar
b. Material assignatures anuals
c. Material assignatures quadrimestrals

Import
50,00 €
20,00 €
40,00 €
10,00 €
20,00 €
40,00 €
20,00 €
10,00 €

/.../”
III.- Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 38 reguladora de la taxa per
estacionament a l’aparcament soterrat de Riera Gavarra 12
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Única.- Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera:
“Article 6. Quota tributària
1.- La quantia de la taxes regulada en aquesta ordenança fiscal serà la següent:
Epígraf
1
/.../
1.2.

Concepte
Estacionament de vehicles tracció mecànica

Import

En règim d’abonament.
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Per mes

75,00 €

/.../ “
IV.- Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per ocupacions
del subsol, el sòl i la volada de la via pública
Primera.- Es modifica l’article 2n, que queda redactat de la següent manera:
“Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local que deriva de les següents ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la
via pública
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a)
Extracció d’arena i altres materials de construcció, a l’empara del previst a l’article
20.3.a) del TRHL.
b)
Construcció en terrenys d’ús públic local de pous de neu, cisternes o aljubs on es
recullin les aigües pluvials, a l’empara del previst a l’article 20.3.b) del TRHL.
c)
Balnearis i altres aprofitaments d’aigua, que no consisteixin en l’ús comú de les
públiques, a l’empara del previst a l’article 20.3.c) del TRHL.
d)
Vertit i desguàs de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d’ús públic
local, a l’empara del previst a l’article 20.3.d) del TRHL
e)
Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article
20.3.e) del TRHL.
f)
Instal·lació de reixes de pisos, lluernaris, respiradors, portes d’entrada, boques de
càrrega o elements anàlegs que ocupin el sòl o subsòl de tota classe de vies públiques
locals, per a donar llums, ventilació, accés de persones o entrada d’articles a soterranis o
semisoterranis, a l’empara del previst a l’article 20.3 i) del TRHL.
g)
Ocupació del vol de tota classe de vies públiques locals amb elements constructius
tancats, terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendals, paravents i altres instal·lacions
semblants, voladisses sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de façana, a l’empara
del previst a l’article 20.3.j) del TRHL.
h)
Tirats, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o
qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, entom, caixes d’amarratge, de
distribució o de registre, transformadors, riels, bàscules, aparells per a venda automàtica i
altres anàlegs que s’estableixin sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic local
o volin sobre els mateixos, a l’empara del previst a l’article 20.3. k) del TRHL.
No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades per
empreses explotadores de servei de subministrament, d’interès general, que tributen segons
el previst a l’Ordenança fiscal núm. 7.
i)
Rodatge i arrossegament de vehicles que no es trobin gravats per l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, a l’empara del previst a l’article 20.3.o) del TRHL.
j)
Trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic local, a l’empara
del previst a l’article 20.3.p) del TRHL.
k)
Dipòsits i aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol article o
mercaderia, en terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.r) del TRHL.
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l)
Construcció en carreteres, camins i demés vies públiques locals de proteccions i
passadissos sobre cunetes i en terraplens per a vehicles de qualsevol classe, així com per al
pas del bestiar, a l’empara del previst a l’article 20.3.t) del TRHL.
m)
Reserva especial de la via pública o altres terrenys d’ús públic per a les pràctiques
d’autoescoles o similars, a l’empara del previst a l’article 20.1 i 3.
n)
Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o utilització de
caixers automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries o comercials i altres
instal·lacions anàlogues en línia de façana.
o) Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació de cabines
fotogràfiques, bàscules i d’altres instal·lacions anàlogues.
p) Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació de bústies de correus
i instal·lacions anàlogues.”
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Segon.- Es modifica l’ANNEX 1, que queda redactat de la següent manera:
“
/.../
TARIFA TERCERA. CAIXES AUTOMÀTICS O PERMANENTS
D’ENTITATS BANCÀRIES
O COMERCIALS I ALTRES
INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES
1.-Caixers automàtics d’entitats financeres o comercials en línia de façana,
per cada unitat i any
2.- Cabines fotogràfiques, bàscules, bústies de correus, i d’altres instal·lacions
anàlogues. Per cada m2 o fracció, i any.

309,22€
55,91 €
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“
V.- Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic
i indústries del carrer i ambulant i rodatge cinematogràfic, utilització de casetes i llocs
de venda al mercat municipal i l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada
estival
Primera.- Es modifica l’article 9è, que queda redactat de la següent manera:
“Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents:
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a)

Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any.

b)
Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis
exercicis.
2.- Quan es sol·liciti autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la
declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
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S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
3.- Tractant-se de taxes regulades a l’article 6, apartat 2n, la quota del període corresponent
a l’alta es liquidarà per l’administració simultàniament a l’acord d’adjudicació de l’autorització
o concessió.
4.- Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat
anterior al de l’acreditament.”
Segon.- Es modifica l’article 10è, que queda redactat de la següent manera:
“Article 10è.- Notificacions de les taxes
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1.-En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al
sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró.
2.- Les quotes de la taxa incloses en padró seran posades al cobrament durant el període
que aprovi i anunciï l’Ajuntament, i que en cap cas serà inferior als dos mesos.
En el cas de domiciliació del rebut de venciment periòdic de les taxes regulades en l’article
6è, apartat 1r, lletra B, epígraf 1r, i en l’article 6è, apartat 2n, el pagament es realitzarà en
quatre fraccions, sense interessos.”
Tercer.- Es suprimeix la lletra C de l’apartat 1r de l’article 6è, per duplicitat amb l’apartat 2n
del mateix article, relatiu a les taxes determinades pel valor econòmic de la proposició sobre
la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació de la utilització privativa mitjançant
procediments de licitació pública.
VI.- Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic amb taules I cadires amb finalitat lucrativa
Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera:
“Article 6è.- Quota tributària
1.-La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de la següent expressió:
Quota = PB x S x T x C

23/09/2021 Alcaldessa

On:
-

PB és el mòdul bàsic de valor
S és el factor “superfície”, en metres quadrats
T és el factor “durada”, en mesos
C és el factor “situació”

2.- Regles particulars d’aplicació:
a) El preu bàsic es fixa en 3,15 euros per metre quadrat i mes.
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La superfície ocupada es determinarà de forma objectiva a partir del nombre i tipologia dels
mòduls autoritzats. A aquest efecte, es consideraran 4,00 metres quadrats per cada mòdul
integrat per taula gran i quatre cadires i 2,60 metres quadrats per cada mòdul integrat per
taula petita i dues cadires.
c) Durada (T):
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El factor durada es computarà de la següent manera:
Modalitat

Període

Durada

Anual

1 de gener a 31 de desembre

12 mesos

Estiu

15 d’abril a 31 d’octubre

6,5 mesos

Hivern

1 de novembre a 14 d’abril

5,5 mesos

En el cas que l’ordenança reguladora d’aquestes autoritzacions contemplés autoritzacions
per períodes inferiors als anteriors, el factor durada es prorratejaria considerant mesos de 30
dies.
d) Situació (C):
El factor situació consistirà en un coeficient pel tipus de via on s’autoritzi l’ocupació
mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa:
Vies

Factor

Riera Buscarons, Riera Sant Domènech, Riera Gavarra i c/Ample

1,00

Resta de vies

0,66

“
VII.- Modificacions de l’ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la taxa per
atorgament de drets funeraris al cementiri municipal, conservació de sepultures,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Única.- Es modifica l’article 6è, apartat 1er, Tarifa tercera, que queda redactat de la següent
manera:
“
Tarifa tercera.- Servei d’enterraments i trasllats
Epígraf 1.- Inhumació de restes
1.1.- A panteons
1.2.- A nínxols
1.3.- En terrenys
1.4.- A columbaris
Epígraf 2.- Trasllat de restes entre sepultures del mateix cementiri
2.1.- A columbaris
2.2.- A d’altres tipus de sepultura (nínxols, panteons, tombes i hipogeus)

€/prestació
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303,00 €
175,00 €
238,00 €
52,00 €
130,00 €
196,00 €

