ANUNCI
tarifes ordenances fiscals per a l’exercici 2013
El Ple de l’ajuntament a la sessió realitzada el dia 25 d’octubre de 2012 va aprovar
provisionalment la modificació d’algunes les tarifes de les ordenances fiscals per
l’exercici del 2013 i següents.
La informació pública de l’acord plenari s’ha dut a terme sense que s’hagin formulat
al·legacions, per la qual cosa els acords provisionals esdevenen definitius, per la
qual cosa es fan públiques les tarifes de les ordenances fiscals que seran vigents
per l’exercici del 2013 i següents, que queden en la forma següent:
Impost sobre béns immobles (ordenança fiscal núm. 1)
tipus gravamen béns naturalesa urbana .....................................
tipus gravamen béns naturalesa rústica .....................................
Impost vehicles de tracció mecànica (ordenança fiscal núm. 2)
Turismes:
- de menys de 8cv ...................................................................
- de més de 8 a 12 cv ...............................................................
- de més de 12 a 16 cv .............................................................
- de més de 16 cv a 19,99 cv ..................................................
- de més de 20 cv .....................................................................
Autobusos:
- de menys de 21 places .........................................................
- de més de 21 a 50 places .....................................................
- de més de 50 places ..............................................................
Camions:
- de menys de 1000 Kg ..........................................................
- de més de 1000 a 2999 Kg ...................................................
- de més de 2999 a 9999 Kg .................................................
- de més de 9999 Kg ..............................................................
Tractors:
- de menys de 16 cv ................................................................
- de més de 16 a 25 cv ............................................................
- de més de 25 cv ....................................................................
Remolcs i semiremolcs:
- de menys de 1000 Kg ..........................................................
- de més de 1000 a 2999 Kg ..................................................
- de més de 2999 Kg ...............................................................
Altres vehicles:
- ciclomotors ...........................................................................
- motocicletes fins a 125 cc ....................................................
- motocicletes de 125 a 250 cc ...............................................
- motocicletes de 250 fins a 500 cc .......................................
- motocicletes de 500 fins a 1000 cc .......................................
- motocicletes de més de 1000 cc ...........................................

1,09%
0,30%

25,24
68,16
143,88
179,22
224,00
166,60
237,28
296,60
84,56
166,60
237,28
296,60
35,34
55,54
166,60
35,34
55,54
166,60
8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16

Impost sobre construccions (ordenança fiscal núm. 3)
tipus gravamen ...........................................................................
recàrrec del 100% de l’impost de construccions, pel concepte de
legalització d’obres realitzades sense autorització o llicència.

3,10%

Impost sobre increment valor terrenys (ordenança fiscal núm. 4)
percentatges sobre la base imposable:
- de 1 a 5 anys ........................................................................
- fins a 10 anys .......................................................................
- fins a 15 anys .......................................................................
- fins a 20 anys .......................................................................
tipus gravamen ...........................................................................

3,00
2,50
2,50
2,20
25,00%

Impost sobre activitats econòmiques (ordenança fiscal núm. 10)
coeficient de ponderació sobre la quota estatal:
- vies situades en el casc o nucli urbà .....................................

1,30

Carretera del Montseny (tot el tram),
carrer D’Amunt (tot el tram),
carrer Àngel Guimerà (tot el tram),
carrer Major (del núm 10 al 80 i de l’1 al 55),
plaça Major (tot el tram),
carrer Mossèn Pedragosa (del núm 2 al 10 i de l’1 al 7),
carrer Carles Buigas (del núm 2 al 8 i de l’1 al 9),
carrer Joan Maragall (del núm 2 al 6 i de l’1 al 7),
carrer Joan Baixas (del núm 2 al 4 i de l’1 al 3),

- vies situades fora del casc o nucli urbà ...............................
Taxa recollida escombraries (ordenança fiscal núm. 8)
habitatges particulars .................................................................
botigues, comerços, despatxos i similars .................................
habitatge + activitat en el mateix espai ....................................

1,75
192,89
264,03
264,03

habitatges en els que s’exerceixi en el seu interior i aprofitant
alguna habitació o dependència una activitat de despatx o
d’altres característiques sense tenir una altra entrada des de
l’exterior, aquesta tarifa serà igual que la dels comerços però
portaria inclosa la d’habitatge.

tallers i indústries amb menys de 10 treballadors .....................
bars, restaurants, supermercats, així com tallers i indústries amb més de 11 treballadors ...............................................

343,97
432,51

Taxa per llicències urbanístiques (ordenança fiscal número 11)
expedició de llicència d’obra major ...........................................
221,72
expedició de llicència d’obra menor ...........................................
118,96
expedició de llicència de 1ª ocupació .........................................
75,00
expedició de certificats d’aprofitament urbanístic .....................
75,00
expedició d’informes o altres documents urbanístics ................
75,00
recàrrec del 100% de la taxa de llicències urbanístiques, pel concepte de legalització d’obres realitzades sense autorització o llicència.
Taxa llicències mediambientals - obertura establiments (ordenança fiscal núm. 6)
activitats subjectes al règim de comunicació,
quota mínima .............................................................................
300,00

bars, supermercats, entitats bancàries i activitats subjectes
al règim de llicència ambiental, quota mínima ..........................
indústries de més de 10 treballadors i activitats subjectes
al règim d’autorització ambiental, quota mínima .....................
inspeccions, controls i/0 comprovacions, quota ........................
canvi de nom o modificació/ampliació de l’activitat no substancials (sense canviar de règim) ................................................
Taxa per cementiri municipal (ordenança fiscal núm. 7)
concessió de nínxols de nova construcció .................................
concessió de nínxols vells o ja existents ....................................
conservació, a l’any i per cada nínxol ........................................
conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat ........................
expedició títols, transmissions i duplicats ..................................
lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat ............
trasllat despulles, per cadascuna .................................................

600,00
1.000,00
100,00
125,00
1.142,45
685,35
11,00
68,74
18,31
110,00
64,37

Preus públics (ordenança fiscal número 9)
ocupació via pública i terrenys públics:
- amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada
dia i per m2 ..........................................................................
- amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, fins a 200 m2, per cada m2 i dia ................
- amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, de més de 200 m2, per cada m2 i dia ..........
- amb materials i/o elements del ram de la construcció
(tanques, bastides, contenidors) per cada m2 i dia ..............
- d’altres tipus per cada mes o fracció, i m2 .........................

0,23
10,30

tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial de la travessia urbana, per cada hora .................

12,86

entrada vehicles:
- fins a 3 metres lineals .........................................................
- per cada metre addicional o fracció ....................................
- per cada placa de restricció aparcament .............................
cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores ................................................
- per la reposició de cada cadira trencada ..............................
- per cada dia de més que tardin en retornar-les i per cadira ...
cessió de taules:
- per cada taula i per 48 hores ................................................
- per la reposició de cada taula trencada .................................
- per cada dia de més que tardin en retornar-les i per taula ......
cessió de mòduls/peces escenari:
- per cada mòdul i per 48 hores ................................................
- per cada dia de més que tardin en retornar-los i per mòdul ....
muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats per personal de la brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:

0,44
0,70
0,50

40,00
15,00
15,00
0,34
24,62
0,66
3,63
36,40
7,27
6,06
12,46

- dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial .............
- dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari ............
- fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial ...........
fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari .........
compulses, autentificacions i/o similars, fins a un màxim de 50
compulses, per cada foli .............................................................
servei de reprografia, (fotocopies):
- per cadascuna .......................................................................
utilització instal·lacions pavelló, per cada hora o fracció:
- per persones o entitats no federades del municipi ..................
- per entitats federades de fora del municipi .............................
- per persones o entitats no federades de fora municipi ............
utilització instal·lacions del camp de futbol, per cada hora o fracció:
- per persones o entitats no federades del municipi .................
- per entitats federades de fora del municipi ........................
- per persones o entitats no federades de fora del municipi .....
utilització del local municipal “corral de Can Molins”:
- activitats d’interès general, per cada hora ...............................
- activitats d’interès privat, per cada hora ...............................
- exposicions d’1 dia (màxim 8 hores) ......................................
- exposicions caps de setmana ..................................................

26,81
22,76
33,37
29,30
2,06
0,50
20,00
20,00
40,00
10,00
10,00
20,00
10,00
20,00
60,00
100,00

utilització del teatre municipal:
Ús sense tècniques

Ús amb
tècniques
Mig dia (fins a
5 hores)

Mig dia
(fins a 5
hores)

Dia sencer (a
partir de 5
hores)

Dia sencer (a
partir de 5
hores)

Privats de
fora del
municipi

259.46

354.46

418.33

574.77

Entitats de
fora del
municipi 1
Privats del
municipi
Entitats del
municipi 2

129.19

169.69

209.11

287.94

129.19

169.69

209.11

287.94

0

0

0

0

Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes. Cal presentar els estatuts
2 Entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i censades al registre municipal
d’entitats

1

utilització d’altres locals municipals per la realització d’activitats de caràcter
o interès general (esportiu, cultural, social i similar), per cada hora:
- pis carrer Vallmanya .............................................................
7,50
- sala annexa casal gent gran ...................................................
10,00
- escenari pavelló ......................................................................
10,00
- sala d’actes o vestíbul teatre .....................................................
20,00

utilització d’altres locals municipals per la realització d’activitats
o amb afany de lucre, per cada hora:
- pis carrer Vallmanya .............................................................
- sala annexa casal gent gran ...................................................
- escenari pavelló ......................................................................
- sala d’actes o vestíbul teatre .....................................................
- pista escola vella ......................................................................
connexió al col·lector del Pla de Santa Margarida:
- per cada habitatge o establiment comercial/industr ............
- per connexió de 2 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
- per connexió de més de 4 habitatges mateix edifici, cadascun
servei d’atenció domiciliària:
- servei bàsic atenció domicili, per cada hora ..........................
- servei de teleassistència, cada mes ........................................
serveis d’abastament d’aigua
- consums ús domèstic:
quota servei + inversió (trimestre) ..................................

-

-

-

bloc 1: < 30 m3 / trimestre ..................................................
bloc 2: de 30 a 54 m3 / trimestre .........................................
bloc 3: de 54 a 90 m3 / trimestre ........................................
bloc 4: > 90 m3 / trimestre .................................................
consum ús comercial/ industrial:
quota servei + inversió (trimestre) ...................................
bloc 1: < 30 m3 / trimestre .................................................
bloc 2: de 30 a 54 m3 / trimestre .........................................
bloc 3: de 54 a 90 m3 / trimestre .........................................
bloc 4: > 90 m3 / trimestre .................................................
cessió: .................................................................................
reconnexió: ..........................................................................
nova pòlissa:
dret de connexió .............................................................
comptador ............................................................................
feina i material .....................................................................
recàrrec per impagament: ...................................................

Sant Esteve de Palautordera, 17 de desembre de 2012
L’alcalde

Salvador Cañellas i Baró

d’interès privat
15,00
20,00
20,00
40,00
10,00

1.820,50
1.365,37
1.092,29
910,25
11,70
8,43

21,0058 €
0,5835 €/m3
0,8169 €/m3
1,1670 €/m3
1,7505 €/m3
21,0058 €
0,5835 €/m3
0,8169 €/m3
1,1670 €/m3
1,1670 €/m3
32,64 €
60,47 €
408.46 €
255,34 €
102,18 €
20% del deute

