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Grup Municipal 
del Partit dels 

Socialistes 
de Catalunya 

(PSC-CP) 

 

 

 

El Masnou, a 14 d’octubre de 2015 

 

 

Vista i analitzada detingudament la proposta presentada pel govern per a l’aprovació 
provisional de la modificació de les ordenances fiscals referents als impostos i taxes 
per a l’any 2016 presentat per l’equip de govern format per ERC i CiU, el Grup Municipal 
del PSC del Masnou proposa les esmenes que s’adjunten al present document. 

Hi ha un total de 14 esmenes repartides de la següent forma: 

 

- 3 a impostos 
- 11 a Taxes 

 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

Ernest Suñé 

Portaveu PSC-CP 
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IMPOST SOBRE BENS INMOBLES 

ESMENA 1. Article 7é. Bonificacions 

Estem totalment en contra de la eliminació de la paraula monoparental dels paràgrafs 
3 i 4 tal i com proposa el govern. Estimem que es tracta d’un avenç social en el que no 
podem retrocedir. 

Recomano al govern la definició de família monoparental que la Generalitat de 
Catalunya publica des del departament de Benestar i Família:  

 http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_monoparental
s/que_es/ 

En aquest sentit ens veiem en la obligació de posar en coneixement del govern de la 
proposta del Síndic de Greuges respecte a les Mesures fiscals de suport a les famílies 
monoparentals en les que en el punt 5. Recomanacions, i d’acord amb les 
consideracions exposades al document recomana, a l’apartat 4: 

4. A les corporacions locals que, en l’exercici la seva potestat tributaria, i  
en l ’àmbit de les taxes i  els preus públics per la prestació de serveis 
públics o per activitats de la seva competència, dicti  les disposicions 
normatives específiques perquè les fam ílies monoparentals puguin ser 
destinatàries dels beneficis fiscals, en tant que mesures fiscals de suport a 
les famílies, en les mateixes condicions que les famílies nombroses, i  hi 
introdueixi, si  s’escau, els beneficis fiscals que estimi pertinents de s uport 
a les famílies.  

Poden llegir el document a: 

 http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3471/Resolució%20AO%20fiscalitat%20fa
milies%20monoparentals.pdf 

L’argument proposat pel govern, es a dir, que no consten reconegudes  la legislació, no 
és motiu suficient donat que es tracta d’una ampliació de drets i és totalment permès, 
tal i con suggereix el Síndic de Greuges, pel que entenem que es tracta d’una decisió 
política amb la que no estem d’acord i és per això que estimem que cal equiparar en 
tots els beneficis d’aquestes ordenances a les famílies monoparentals, exactament 
igual que la resta de famílies. 

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESSA URBANA 

ESMENA 2. Article 4t. Exempcions, apartat c) 

Estem d’acord amb aquest redactat que permetrà no haver d’abonar aquest impost en 
cas de dació en pagament. Tot i així destaquem que existeix una certa tendència 
d’aquest govern a obviar les famílies monoparentals, tal i com hem deixat palès 
anteriorment. 

Proposem, doncs, que el redactat d’aquesta article, en la part final del darrer paràgraf, 
on s’equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita tingui en 
consideració també a les famílies monoparentals, amb el següent redactat: 

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_monoparentals/que_es/
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_monoparentals/que_es/
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3471/Resolució%20AO%20fiscalitat%20families%20monoparentals.pdf
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3471/Resolució%20AO%20fiscalitat%20families%20monoparentals.pdf
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“A aquests efectes, s’equipararà el matrimoni amb les parelles de fet o famílies 
monoparentals legalment inscrites” 

ESMENA 3. Article 12è. Quota tributària, punt 2 

Estem d’acord en establir bonificacions en les transmissions mortis causa, en tant que 
és un impost directe, personal, subjectiu y progressiu que grava els increments de 
patrimoni, ja afecti a l’habitatge habitual del causant o a la seva activitat. 

Dir això creiem que cal definir millor l’exempció alhora que caldria fer referència a 
l’existència d’un termini màxim per a la liquidació des de la mort d’acord amb el que 
estableix l’article 110.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals i el cobrament de 
recàrrecs i interessos en cas de fer-ho fora de termini, que tot i tenir constància que 
s’aplica és un exercici de transparència alhora que coercitiu que millora la informació 
facilitada als interessats. 

D’aquesta forma, en el primer cas estimem que la bonificació del 75% de la quota 
íntegra de l’impost hauria d’aplicar-se quan l’import d’aquesta no superés els 
450.000€ en el cas d’habitatges i de 750.000€ en el cas d’activitats, mantenint-se en 
el 50% en la resta de casos. 

Per aquest motiu proposem modificar el punt 2 i incorporar dos nous apartats: 

2. Es concedirà una bonificació del 75% de la quota integra de l’impost quan aquesta 
no superi els 450.000€ o del 50% en cas de superar aquesta xifra, en les 
transmissions mortis causa que afectin l’habitatge habitual del causant, sempre que els 
adquirents siguin el cònjuge, els descendents o els ascendents per naturalesa o 
adopció i parelles de fet del causant i que la finca que es transmeti sigui l’habitatge 
habitual del causant i de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió. 

També es concedirà una bonificació del 75% en la quota integra de l’impost quan 
aquesta no superi els 750.000€ o del 50% en cas de superar aquesta xifra, en les 
transmissions mortis causa de locals en els quals el causant, a títol individual, exercia 
efectivament de forma habitual, personal i directa activitats empresarials o 
professionals, sempre que els adquirents sigui el cònjuge, els descendents o adoptats o 
els ascendents o adoptants i el convivent en les unions estables de parella, 
constituïdes. El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment 
de l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, 
durant els dos anys següents a la mort del causant, llevat que moris l’adquirent dins 
aquest termini. 

Termini de presentació 

Sis mesos des de la mort del causant prorrogable fins a un any a demanda del subjecte 
passiu, d’acord amb el que estableix l’article 110.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, de la 
LRHL. 

Recàrrecs i interessos per presentació fora de termini 

D’acord amb l’article 27.2 de la Llei General Tributària, els ingressos corresponents a 
autoliquidacions presentades fora de termini sense requeriment previ, tindran els 
següents recàrrecs: 

 Fins a 3 mesos: 5% 
 Més de 3 fins a 6 mesos: 10% 
 Més de 6 fins a 12 mesos: 15% 
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 Més de 12 mesos: 20%.  

En aquest darrer cas s’exigirà a més, interessos de demora des del dia següent a la fi 
de la termini per a presentar l’autoliquidació, o, si s’escau, declaració, fins el moment 
en que la autoliquidació o declaració s’hagi presentat. 

TAXA PER CONCESSIÓ DE PLAQUES, PATENTS I ALTRES DISTINTIUS 
ANÀLEGS 

ESMENA 4. Article 5è. Quota tributària, punt 4 

Estem d’acord amb la proposta però creiem necessari desterrar el terme “minusvàlid”. 

La paraula, el llenguatge, la nostra forma de parlar i d'escriure és important. Des de 
l’administració hem de vetllar per enderrocar barreres i no ferir amb les nostres 
paraules a altres persones. No podem menysprear ni menystenir les seves capacitats. 

En aquest sentit destacar la sensibilitat que demostra la tècnica d’anàlisi de costos a 
l’informe que presenta on, en tot moment, es refereix als beneficiaris com “persona 
amb mobilitat reduïda”, a diferència de la proposta presentada pel govern. 

Per aquest motiu proposem substituir aquests mot pel de persona amb discapacitat i 
mobilitat reduïda. 

TAXA PER LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES I CONTROLS 
POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 

ESMENA 5. Article 4t. Base imposable i tarifes, punt B) Activitats no incloses a 
l’apartat A, sobre la incorporació a l’apartat B) d’un paràgraf sobre activitat 
complementàries. 

La nova redacció a l’apartat B) sobre actuacions en directe establint una antelació de 
15 dies amb un estudi d’impacte acústic pot limitar, per no dir impedir, la celebració 
d’activitats que ara es duen a terme sense cap tipus de problemes. Per aquest motiu 
proposem que es tingui en comte l’horari de l’activitat, la durada, el lloc, el dia i 
l’aforament previst per tal d’aplicar tals mesures. 

Estimem que per activitats realitzades entre setmana entre les 9 i les 22 hores i els 
caps de setmana entre les 9 i les 24 hores, per aforaments inferiors a les 100 persones 
en espais oberts o el màxim permès en l’espai tancat hauria de ser suficient una 
comunicació –no sol·licitud- amb una antelació de pocs dies acompanyada d’una 
declaració normalitzada de compliment de la normativa. Per a la resta d’activitats si 
que haurà de ser exigible tant els terminis proposats com l’estudi d’impacte acústic. 

Per tot això proposem que el text quedi redactat de la següent forma: 

Les activitats complementàries a les principals, consistents en actuacions en directe, 
que es vulguin desenvolupar puntualment, regulades pel Decret 112/2010, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, hauran de ser 
comunicades a l’Ajuntament del Masnou: 

 Per a les per activitats realitzades entre setmana entre les 9 i les 22 hores i els 
caps de setmana entre les 9 i les 24 hores, per aforaments inferiors a les 100 
persones en espais oberts o el màxim permès en l’espai tancat, amb una 
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antelació de tres dies, amb l’acceptació de la declaració normalitzada de 
compliment de la normativa. 

 Per a la resta d’activitats, en un termini mínim d’antelació de 15 dies a la data 
de celebració, acompanyades d’un estudi d’impacte acústic que justifiqui 
l’acompliment amb la normativa de sorolls. 

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

ESMENA 6. Article 5è. Quota tributària, punt 2 

No acceptem l’argument del govern per a l’increment de la quota de 100€ a 134,20€ 
que ara es proposa per manca de  justificació tècnica. De fet, l’únic argument que en ha 
estat facilitat és que “la proposta anterior no presentada per l’equip de govern es va 
minorar la quota de 134,20 € a 100 € sense cap justificació ni estudi. Proposem 
mantenir el que ja existia”. 

A l’actualitat, el cobrament de la taxa es deu a la prestació del servei obligatori de 
recollida d'escombraries d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’efectuïn 
activitats. 

L’import de la mateixa neix en tant que s’iniciï el servei i aquesta ha de cobrir 
íntegrament el servei prestat. De fet, a l’informe d’intervenció 94/2015 deixà clar que 
l’import estimat de les taxes s’establiran respectant els següents límits: 

a) Màxim: No haurà d’excedir, en el seu conjunt, del cost reial o previsible del 
servei o activitat de que es tracti, o en el seu defecte del valor de la prestació 
rebuda. Per a la determinació del seu cost es prendrà en consideració: 

a. Les despeses directes e indirectes que contribueixen a la formació del 
cost total del servei o de l’activitat.  

b. En el seu cas, les despeses necessàries per garantir el manteniment i el 
desenvolupament raonable del servei o de l’activitat, tenint que calcular 
d’acord amb el pressupost i projecte aprovat per l’òrgan competent. 

b) Mínim: Les taxes hauran de cobrir el cost del servei o de l’activitat que 
constitueixi el seu fet imposable. 

A l’actualitat no consta cap estudi tècnic-econòmic justificatiu dels costos del servei ni 
informe tècnic que fonamenti el càlcul de la mateixa i la seva aplicació manté el mateix 
criteri dels darrers anys consistent en una quantitat fixa per unitat de local, que es 
determina en funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 

Creiem que caldria estudiar una proposta de taxa calculada a partir de dos paràmetres 
diferents: 

 El nombre de residents que comparteixen l'habitatge i 
 El valor cadastral de l'habitatge. 

La taxa seria, doncs, equivalent a la suma de quota segons el nombre de residents més 
la quota corresponent al tram del valor cadastral de l'habitatge essent aquest un valor 
més just que el que ara s’aplica. En aquest sentit també creiem que, de forma 
definitiva, el govern hauria d’abordar el tema de la recollida comercial, per fer-la també 
més justa. 

Aquesta seria una proposta a estudiar, però el govern manté el mateix criteri i 
estructura així que la proposta del PSC vol ajustar-se a la realitat de la nostra estimada 
Vila. D’aquesta forma i d’acord amb el pressupost presentat pel govern les despeses 
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derivades de la recollida de residus, i tot i entendre que la nostra apreciació por ser 
corregida pel personal tècnic qualificat que disposi de més i millor informació que els 
que subscriuen, els costos de la recollida de residus queden definits a les següents 
partides i imports: 

Recollida de residus 790.492,96 € 

Tractament de la fracció resta o rebuig 375.000,00 € 

Transferències consorci envasos 12.176,36 € 

Transferència vidre 10.530,72 € 

Despeses tractament orgànica 45.000,00 € 

TOTAL 1.233.200,04 € 

 

Cert és que al pressupost municipal d’ingressos per econòmica, a la 30200 amb 
descripció de servei de recollida d’escombraries hi ha una previsió inicial de 
1.685.000€que quedaria cobert amb escreix també amb la proposta econòmica del 
govern, però com hem vist a les partides de despeses, el seu import queda molt per 
sota d’aquesta xifra. 

Aquests càlculs s’entenen que es realitzen amb la informació que disposa aquest grup 
pel que entenem que en cas d’argumentar-se xifres o imports diferents pel personal 
tècnic no i hauria inconvenient en modificar la proposta, sempre i quan aquesta 
suposés garantir el cost real del servei. 

Si fem un repàs a la naturalesa i el destí dels immobles així com del seu nombre i dels 
imports declarats per a cadascun d’ells a l’ordenança fiscal del 2015 podem observar 
que el còmput total supera amb escreix la quantitat pressupostada pel govern a les 
despeses de recollida definits per aquest any tal i com es descriu a la següent taula: 

   2015 

  NOMBRE IMPORT/U RECAPTAT 

2.1. Discoteques i industries grans 6 1.277,70 € 7.666,20 € 

2.2.  
Hotels, restaurants, bar-restaurants, 
pensions, residències i forns 55 994,00 € 54.670,00 € 

2.3. Bars, cafeteries, xarcuteries i frankfurts 59 706,00 € 41.654,00 € 

2.4. 
Supermercats, gelateries, venda de pa i 
pastisseria amb degustació́ 18 562,00 € 10.116,00 € 

2.5. 

Carnisseries, botigues, cansaladeries, 
polleries, peixateries, fruiteries i tendes 
de verdures, bodegues, pastisseries i 
forns (solament venda) 63 251,00 € 15.813,00 € 

2.6.  
Resta de comerços i molt petita 
industria 588 205,85 € 121.039,80 € 

2.7.  Habitatges 9.773 100,00 € 977.300,00 € 
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2.8.  
Habitatge-comerç, no inclòs en altres 
apartats 22 303,85 € 6.684,70 € 

2.9. Per amarra 1.078 100,00 € 107.800,00 € 

2.10. Preu per Tm 3 154,15 € 462,45 € 

    1.343.206,15 € 

 

Per al càlcul d’aquest import hi ha dues dades que han estat assignades sense un 
criteri tècnic; la primera , el preu per amarrador que s’ha calculat idèntic al 
d’habitatges i la segona el preu de tona que es desconeix si el concepte 2.10 assenyala 
el nombre de tones o el nombre de rebuts emesos sense saber les tones quantificades. 
En tot cas aquesta informació es sotmet a les correccions que els personal tècnic 
creguin oportunes. 

En tot cas, segons els càlcul proposats, la xifra cobrada l’any 2015 suposa una 
cobrament de més de 110.000€respecte la previsió de despeses per a l’any 2016. 

En cas d’aplicar l’increment dels cost per habitatge proposat pel govern d’ERC i CiU per 
a l’any 2016 i passar de 100€ a 134,20€ els ingressos previstos per aquest any 
quedarien tal i com es descriu a la següent taula: 

   2016 

  NOMBRE IMPORT/U RECAPTAT 

2.1. Discoteques i indústries grans 6 1.277,70 € 7.666,20 € 

2.2.  
Hotels, restaurants, bar-restaurants, 
pensions, residències i forns 55 994,00 € 54.670,00 € 

2.3. Bars, cafeteries, xarcuteries i frankfurts 59 706,00 € 41.654,00 € 

2.4. 
Supermercats, gelateries, venda de pa i 
pastisseria amb degustació 18 562,00 € 10.116,00 € 

2.5. 

Carnisseries, botigues, cansaladeries, 
polleries, peixateries, fruiteries i tendes 
de verdures, bodegues, pastisseries i 
forns (solament venda) 63 251,00 € 15.813,00 € 

2.6.  
Resta de comerços i molt petita 
indústria 588 205,85 € 121.039,80 € 

2.7.  Habitatges 9.773 134,20 € 1.311.536,60 € 

2.8.  
Habitatge-comerç, no inclòs en altres 
apartats 22 303,85 € 6.684,70 € 

2.9. Per amarra 1.078 134,20 € 144.667,60 € 

2.10. Preu per Tm 3 154,15 € 462,45 € 

    1.714.310,35 € 

 

Seguint doncs amb el criteri esmentat anteriorment, la xifra a ingressar per a l’any 
2016 superaria en 481.000€el cost real del servei. 
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Per aquest motiu, el PSC del Masnou proposa un nou càlcul de la taxa per que aquesta 
s’ajusti als costos reals del servei d’acord amb els següents criteris: 

   PROPOSTA PSC 2016 

  NOMBRE IMPORT/U RECAPTAT 

2.1. Discoteques i indústries grans 6 1.275,00 € 7.650,00 € 

2.2.  
Hotels, restaurants, bar-restaurants, 
pensions, residències i forns 55 990,50 € 54.477,50 € 

2.3. Bars, cafeteries, xarcuteries i frankfurts 59 705,00 € 41.595,00 € 

2.4. 
Supermercats, gelateries, venda de pa i 
pastisseria amb degustació 18 561,00 € 10.098,00 € 

2.5. 

Carnisseries, botigues, cansaladeries, 
polleries, peixateries, fruiteries i tendes 
de verdures, bodegues, pastisseries i 
forns (solament venda) 63 250,00 € 15.750,00 € 

2.6.  
Resta de comerços i molt petita 
indústria 588 204,00 € 119.952,00 € 

2.7.  Habitatges 9.773 90,00 € 879.570,00 € 

2.8.  
Habitatge-comerç̧, no inclòs en altres 
apartats 22 302,00 € 6.644,00 € 

2.9. Per amarra 1.078 90,00 € 97.020,00 € 

2.10. Preu per Tm 3 154,15 € 462,45 € 

    1.233.218,95 € 

 

El que suposaria una rebaixa efectiva de totes les taxes i especialment de les relatives 
a habitatges i amarres i amb excepció dels preu per tona que restarien igual, amb una 
diferència imperceptible a favor de l’Ajuntament. 

Cal dir, a més, per que aquest càlcul no s’ha tingut en compte els ingressos derivats de 
les transferències ECOEMBES  ni de la FORM que sumen un total de 78.000€ que 
haurien de suposar una rebaixa més gran del cost a abonar, el que es deixa a criteri del 
personal tècnic. 

D’aquesta forma, el PSC del Masnou proposa que l’apartat 2 l’article 5è. Quota 
tributària quedi redactat de la següent manera: 

2. A aquest efecte s’aplicarà la quota següent: 

2.1. Discoteques i indústries grans.................................................. 1.275,00 € 

2.2.  
Hotels, restaurants, bar-restaurants, pensions, 
residències i forns........................................................................ 990,50 € 

2.3. Bars, cafeteries, xarcuteries i frankfurts................................ 705,00 € 

2.4. 

 
Supermercats, gelateries, venda de pa i pastisseria amb 
degustació..................................................................................... 561,00 € 
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2.5. 

 

 

Carnisseries, botigues, cansaladeries, polleries, 
peixateries, fruiteries i tendes de verdures, bodegues, 
pastisseries i forns (solament venda)................................... 250,00 € 

2.6.  Resta de comerços i molt petita indústria............................ 204,00 € 

2.7.  Habitatges..................................................................................... 90,00 € 

2.8.  Habitatge-comerç̧, no inclòs en altres apartats.................. 302,00 € 

2.9. Per amarra.................................................................................... 90,00 € 

2.10. Preu per Tm.................................................................................. 154,15 € 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESPECIAL 
DE LA SALA CAPITULAR AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE 
CASAMENTS 

ESMENA 7. Article 4t. Quota tributària 

Vam demanar conèixer l’argument del govern o justificació tècnica per a l’increment de 
la quota de 200€ a 250€ que ara es proposa. La resposta, rebuda des del govern “la 
proposta anterior no presentada per l’equip de govern es va minorar la quota de 280 € 
a 200 € i la bonificació de 50% al 75%. Creiem que els preus han de cobrir els costos 
en la major part que sigui possible”. 

El nostre grup no està satisfet amb la resposta i, tot i que comparteix el criteri que els 
preus han de compartir els costos, com ja ha quedat palès en esmenes anteriors, 
creiem que el còmput dels mateixos no s’ajusten a la realitat. 

D’aquesta forma, la justificació de costos que presenta el govern: 

  Divendres tarda Dissabte matí 

Carrec 
Hores 
dedicació cost/hora 

cost 
servei cost/hora 

cost 
servei 

Personal protocol 
(administratiu) 2 25,36 € 50,72 € 25,36 € 50,72 € 

Ordenança 2 14,40 € 28,80 € 14,40 € 28,80 € 

Agent de Policia 1 20,99 € 20,99 € 20,99 € 20,99 € 

Personal de neteja 2 13,91 € 27,82 € 18,49 € 36,98 € 

 7  128,33 €  137,49 € 

      

  cost/hora 
cost 
servei cost/hora 

cost 
servei 

Administrativa tràmits 2 18,73 € 37,46 € 18,73 € 37,46 € 

Administrativa coordinació 1 24,11 € 24,11 € 24,11 € 24,11 € 
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Gestora OAC 0,17 21,19 € 3,60 € 21,19 € 3,60 € 

 3,17  65,17 €  65,17 € 

      

   193,50 €  202,66 € 

 

Nosaltres creiem que està sobredimensionada, en tant que tot i que és cert que hi 
participa la policia, la seva actuació es realitzar la reserva d’espai quan és requerida i 
no ho és de forma continuada, que l’ordenança ja hi és a l’Ajuntament prestant el 
servei i atenent a les persones que hi van, i que la neteja de l’espai per part del 
personal pel que fa a l’acte no supera la mitja hora. Igualment creiem que establir un 
temps de tres hores en la tramitació i coordinació de l’expedient sobrepassa amb 
escreix el temps que s’hi dedica, motiu pel que repercutir el seu cost tal i com es 
plateja és creu injustificat i totalment irreal. 

La proposta del nostre grup, que estimem més ajustada seria la següent: 

  Divendres tarda Dissabte matí 

Carrec 
Hores 
dedicació cost/hora 

cost 
servei cost/hora 

cost 
servei 

Personal protocol 
(administratiu) 1,00 25,36 € 25,36 € 25,36 € 25,36 € 

Ordenança 1,00 14,40 € 14,40 € 14,40 € 14,40 € 

Agent de Policia 1,00 20,99 € 20,99 € 20,99 € 20,99 € 

Personal de neteja 1,00 13,91 € 13,91 € 18,49 € 18,49 € 

 4,00  74,66 €  79,24 € 

      

  cost/hora 
cost 
servei cost/hora 

cost 
servei 

Administrativa tràmits 1,00 18,73 € 18,73 € 18,73 € 18,73 € 

Administrativa coordinació 0,50 24,11 € 12,06 € 24,11 € 12,06 € 

Gestora OAC 0,17 21,19 € 3,60 € 21,19 € 3,60 € 

 1,67  34,39 €  34,39 € 

 

Utilitzant el mateix criteri establert per al càlcul, escollim l’import mig que queda 
establert en 111,33 euros, als quals haurem de sumar l’11% sobre el cost de personal i el 
15% sobre el de l’activitat, que tot i que es estimatiu i, per tant, qüestionable, donaria 
una xifra de 142 euros. Assumint que hi poden haver costos no repercutits o que en 
algun cas pugui incrementar-se alguna tasca més enllà del pressupostat, el nostre grup 
estima que la taxa hauria de ser de 150 euros per enllaç. 

Per aquest motiu proposa que la redacció quedi així: 

La quota a pagar pels serveis prestats i per l’aprofitament especial de la Sala Capitular 
d’aquest Ajuntament és de 150,00 euros. 
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ESMENA 8. Article 5è. Beneficis fiscals 

No ha esta aportada cap justificació política o tècnica per a la rebaixa de la bonificació 
de 75% al 60% que ara es proposa. 

El nostre grup creu que és del tot injustificat modificar res sense saber el perquè i, ja 
nomes per això no ho acceptem ja que suposa, de fato, dificultar l’ús de la Casa 
Consistorial, que és la casa de tots, per a les unions civils. 

Per aquest motiu proposem mantenir el text: 

Els contraents o almenys un d’ells que, mitjançant el corresponent justificant del padró 
municipal d’habitants, acreditin estar empadronats en el municipi del Masnou amb una 
antiguitat mínima d’un any, gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota 
assenyalada en l’article 4t. 

TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 

ESMENA 9. Article 4t. Quota tributària 

No estem d’acord amb la proposta del govern ja que tal i com està redactada penalitza 
les persones més respectuoses amb el medi ambient i que, per tant, fan menys us del 
clavegueram. 

Nosaltres proposem eliminar la quota fixa i establir una quota vinculada exclusivament 
al consum on els blocs de menor consum siguin menys penalitzats. 

Tot i que vam demanar conèixer l’argument del govern o justificació tècnica d’aquesta 
taxa la resposta que vam obtenir va ser “la proposta anterior no presentada per l’equip 
de govern es va deixar tant la part fixe com la variable a cero. És molt necessari 
continuar disposant de recursos per treballar en la millora i manteniment de la xarxa 
donat el seu estat”. Tot i així si que vam trobar l’estudi tècnic i econòmic del servei de 
clavegueram dins l’expedient. 

Aquest informe estableix un cost total del servei de 233.827,84 euros, xifra que es 
basa en dades d’un estudi tècnic i econòmic del servei de clavegueram 2011-2012 de 28 
de setembre de 2011. El nostre grup estima que es tracta d’un cost sobredimensionat i 
que no te en compte la important baixada de preus des de la data.  

Segons les dades obtingudes de l’informe trimestral de la conjuntura catalana d’abril 
de 2015 elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona conjuntament amb l’UAB, la 
variació interanual acumulada de preus des de l’any 2011 és exactament de 0,7%, 
segons dades obtingudes de l’IDESCAT i INE, el que aplicat a la xifra del cost del servei 
suposa un cost actualitzat de 163.679,49 euros. 

Poden llegir el document a: 

 http://www.cambrabcn.org/documents/1533402/1535174/2015_04_Informe_de
_conjuntura_de_Catalunya.pdf?version=1.0 

Per aquest motiu estimem oportú proposar un cost total del servei de 163.679,49 
euros als efectes de càlcul dels imports. 

Tampoc no podem acceptar és el motiu pel qual es decideix imposar una quota fixa: ni 
raó, ni argument, simplement ha estat decidit així, pel que entenem que es tracta d’una 
decisió política que rebutgem per, com hem dit abans, penalitza les persones que 

http://www.cambrabcn.org/documents/1533402/1535174/2015_04_Informe_de_conjuntura_de_Catalunya.pdf?version=1.0
http://www.cambrabcn.org/documents/1533402/1535174/2015_04_Informe_de_conjuntura_de_Catalunya.pdf?version=1.0


ESMENES GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP A LA PROPOSTA 
D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REFERENTS ALS IMPOSTOS I TAXES PER A 
L’ANY 2016 

 

 

 

 

 

Pàgina 12 de 14 

consumeixen menys i són més respectuoses amb el medi ambient i que, per tant, fan 
menys us del clavegueram. 

La nostra proposta exigiria un increment del nombre de trams per ser més justos a 
l’hora de repercutir els costos del servei proposat així que en primera instància 
estimaríem que es passessin de quatre a sis trams tal que: 

Tram Trimestral 

1 De 0 a 10 m3 

2 De 11 a 25 m3 

3 De 26 a 35 m3 

4 De 36 a 45 m3 

5 De 46 a 55 m3 

6 Més de 55 m3 

 

Aquesta proposta suposaria un recalcul dels costos. Per a fer-ho els socialistes 
proposaríem una tarifa variable. Com desconeixem el nombre d’abonats que quedarien 
incardinats en cadascun dels nous grups no podem presentar els càlculs exactes amb 
els nous trams proposats, però si que hem fet una aproximació als efectes de quadrar 
els ingressos estimats per garantir el cost total del servei, tot i que entenen que 
aquesta pot ser millor argumentada i ajustada pels serveis tècnics en base al nombre 
d’abonat reals per a cada tram; d’aquesta forma els ingressos quedarien així: 

Tram Trimestral 
Nombre 
Abonats 

Tarifa 
Proposada 

Ingrés Anual 

1 De 0 a 10 m3 2.472 4,45 11.000,40 € 

2 De 11 a 25 m3 2.600 8,55 22.230,00 € 

3 De 26 a 35 m3 3.200 11,46  36.672,00 € 

4 De 36 a 45 m3 900 25,00 22.500,00 € 

5 De 46 a 55 m3 750 34,99 26.242,50 € 

6 Més de 55 m3 1.001 44,99  45.034,99 € 

  10.923  163.679,89 € 

 

Per tot això, el PSC del Masnou proposa una nova redacció de l’article Article 4t. Quota 
tributària tal que: 

La quota tributària per la prestació dels serveis de clavegueram una quota variable, 
que vindrà determinada pel consum d’aigua de l’exercici anterior, segons el 
quadre següent: 

Tram Trimestral 
Tarifa 
Variable 

1 De 0 a 10 m3 4,45 

2 De 11 a 25 m3 8,55 
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3 De 26 a 35 m3 11,46 

4 De 36 a 45 m3 25,00 

5 De 46 a 55 m3 34,99 

6 Més de 55 m3 44,99 

TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL 

ESMENA 10. Article 5è. Tarifa, apartat A) Estacionament exclusiu limitat i controlat, 
punt 2.4 No Censat 

Des del PSC del Masnou es creu adient que els vehicles no censats al Masnou abonin 
una xifra idèntica als que abonen els vehicles censats mitjançant l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica. 

La majoria d’usuaris son residents a poblacions veïnes que es beneficien, ara per ara, 
dels usos d’aquesta espai a un preu inferior que els que tenen els nostres vilatans. 
També possiblement hi hagi una part de vilatans que per un motiu o altri el vehicle que 
en fan ús no paguin l’impost ací i no disposin d’aquest distintiu. Creiem que de justícia 
han de solidaritzar-se amb la resta de veïns i fer-se càrrec del mateix cost. 

Estimem que s’hauria de tenir en compte el preu màxim de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica (de 20 cavalls fiscals en endavant) que per a l’any 2015 era de 
221,70€ ja que entenem que els ciutadans del Masnou reben l’autorització de forma 
gratuïta per que en paguen aquest import; a més hauria de tenir-se en compte les 
despeses derivades de la gestió, emissió, impressió i altres que faria arrodonir el preu 
fins els 250€, i per aquest motiu proposem que quedi redactat de la següent forma: 

2.4 Obtenció d’adhesiu zona taronja per vehicle no censat, a 
l’any...................................................................................................  250 € 

ESMENA 11. Article 5è. Tarifa, apartats C, D i  E) Aparcament exclusiu a Marcel·lina 
Monteys, Mercat Vell i l’Edifici Centre, per usuaris particulars 

Estimem encertada la proposta del govern però alhora creiem oportú homogeneïtzar el 
preu mensual que abonen els vehicles de quatre rodes dels tres pàrquings, ja que no 
degut a les singularitat de la nostra vila i a la manca d’aparcaments, en l’actualitat una 
plaça privada oscil·la entre els 85 euros i els 105 euros.  

El PSC del Masnou proposa que s’homogeneïtzin tots els preus de tal forma que quedin 
equiparats al preu del mercat vell que és de 85€, pel que el redactat de l’apartat 1 per 
als punts C, D i E esmentats quedarà recollit de la següent forma: 

1. Vehicles de quatre rodes, al mes.................................................. 85,00 € 

Al marge de la proposta del govern, el PSC del Masnou proposem també modificacions 
a les següents Ordenances Fiscals: 
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TAXA PER EXPEDICIO ́ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

ESMENA 12. Article 6è. Tarifa.  

Estimem que cal incrementar de forma proporcional aquest serveis així que proposem 
un augment general equivalent al 3% de les tarifes de l’any 2015 amb excepció de les 
que a continuació es proposen: 

10. Informes policia: 

10.1. Per accidents de circulació ................................................................ 100€ 

10.2. Per informes policials ....................................................................... 75€ 

15. Llicència administrativa de gossos perillosos: 

15.1. Per expedició .................................................................................... 20€ 

15.2. Per renovació ................................................................................... 15€ 

15.3. Duplicat per pèrdua ..........................................................................10€ 

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

ESMENA 13. Article 5è. Quota tributària 

Estimem que cal incrementar de forma proporcional aquest serveis així que proposem 
un augment general equivalent al 3% de les tarifes de l’any 2015 amb excepció de les 
que a continuació es proposen: 

1. Drets pel dipòsit de cadàvers i sala d’autòpsia: 

1.1. Per utilització del dipòsit frigorífic, per dia o fracció ................................... 100€ 

7. Manteniment del cementiri, a l'any: 

7.1. Panteó ́, per unitat i any................................................................................ 250,00€ 

7.2. En nínxol especial doble amb ossera ........................................................... 75,00€ 

7.3. En nínxol senzill amb ossera ........................................................................ 35,00€ 

7.4. En nínxol fins A la 4a fila ................................................................................ 20,00€ 

7.5. En nínxol de 5a fila, restants, lloguer i incineració .................................. 15,00€ 

TAXA PER OBERTURA DE CLOTS O RASES EN TERRENYS D'U ́S 
PU ́BLIC I QUALSEVOL REMOGUDA DEL PAVIMENT O VORERES A LA 
VIA PUBLICA 

ESMENA 14. Article 4t. Quota Tributària 

Proposem un increment del mínim a abonar tal con segueix a continuació: 

2. Mínim per permís.................................. 100,00€ 

 


