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Grup Municipal 
del Partit dels 

Socialistes 

de Catalunya 

 

 

 

El Masnou, a 18 d’octubre de 2017 

 

 

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 2018 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 10 esmenes repartides de la següent forma: 

 

- 1 a impostos 
- 9 a Taxes 

 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

Ernest Suñé 

Portaveu PSC-CP 
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IMPOST SOBRE BENS INMOBLES 

ESMENA 1. Article 10é. Tipus de gravamen i quota 

El nostre grup, tot i acceptant la previsió d’aplicació del coeficient d’actualització, 
estima adient mantenir l’actual gravamen general de l’IBI al 0,81% per als béns de 
naturalesa urbana, el que suposaria, segons la simulació global del Tipus Impositiu amb 
l’aplicació del coeficient del 1,03, un increment en la recaptació de 264.861,65€.	

TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DE RECOLLIDA, 
TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS DOMÈSTICS. 

ESMENA 2. Article 6. Reduccions de la quota. 1.A) Procediment per a la sol·licitud de 
reducció 

La majoria de persones que sol·liciten la reducció de la quota solen ser sempre les 
mateixes que estan incardinades en tipus socials molt concrets. Estimem que donat 
que les dades ja consten en possessió de l’administració, la reducció d’aquesta quota 
sigui feta d’ofici. Tot i així caldrà mantenir el procediment de sol·licitud per a noves 
peticions. Per això proposem que l’article quedi redactat de la següent forma: 

1.A) Procediment per a la sol·licitud de reducció 

L’aplicació d’aquesta quota és realitzarà d’ofici per aquelles peticions ja 
realitzades en anys anteriors, amb plena reserva de la capacitat de revisió de 
l’administració. Tanmateix, en cas de canvi en alguna de les condicions que 
donin dret a la reducció, el titular estarà obligat a comunicar-ho a 
l’administració. 

Per a les persones que no els hagi estat aplicada la reducció d’ofici o les noves 
incorporacions que desitgin obtenir una reducció en la quota de la taxa de 
recollida domiciliaria(...) 

 

ESMENA 3. Article 6. Reduccions de la quota. 1.B) Requisits per a l’obtenció de la 
reducció. 1.B). 1 Criteris generals que s’hauran de complir en el moment de la 
meritació de la taxa. Apartat b) 

Proposem que igual que en altres anys s’estableixi un mínim de temps de entre 2 a 4 
anys d’empadronament del titular de l’habitatge o persona que representi a la unitat 
familiar i que la resta de components de la unitat familiar també constin empadronats 
en el mateix domicili. 

 

ESMENA 4. Article 6. Reduccions de la quota. 1.B) Requisits per a l’obtenció de la 
reducció. 1.B). 2 Criteris específics. Apartat 1. B) 

Entenem que els dos criteris establerts en l’apartat 1 són complementaris i cal complir-
los els dos, per aquest motiu, acceptant les limitacions que es proposen a l’apartat a) 
creiem adient establir el topall d’ingressos mensual (SI) en un màxim de 2.500,00€, el 
que suposarà establir aquest concepte en SI < 2.500,00€. 
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ESMENA 5. Article 6. Reduccions de la quota. 1.B) Requisits per a l’obtenció de la 
reducció. 1.B). 2 Criteris específics. Apartat 2. B) 

Entenem que els dos criteris establerts en l’apartat 2 són complementaris i cal complir-
los els dos, per aquest motiu, acceptant les limitacions que es proposen a l’apartat a) 
creiem adient establir el topall d’ingressos mensual (SI) en un màxim de 2.900,00€, el 
que suposarà establir aquest concepte en SI < 2.900,00€. 

 

TAXA PEL SERVEI COMPLEMENTARI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I 
TRACTAMENT DELS RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS 
ASSIMILABLES A MUNICIPALS 

Primer de tot, volem manifestar que estam d’acord amb la proposta de segregar la 
recollida Comercial de la recollida domiciliària, però detectem descompensacions molt 
grans en els comerços i creiem adient ajustar les quotes tant en la tipologia com en els 
imports 

 

ESMENA 6. Article 8. Quota tributària. Apartat 1 

Estimem que la quantitat fixa proposada és excessivament baixa i per tant proposem 
que la quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i 
tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa de 50 euros per 
unitat de local i una quantitat variable, d’acord amb la producció de residus que es 
generin, determinats en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es 
desenvolupi l’activitat generadora del residu la recollida Comercial. 

El càlcul d’aquesta quota fixa ve donat per la operació realitzada al dividir els costos 
derivats de la recollida de residus (276.587,94€) amb el nombre d’unitats generadores 
de residus (11.953 u.). 

Al nostre entendre a l’hora de fer el càlcul de la Despesa dels recursos municipals no 
han estat quantificats molts serveis que realitza l’ajuntament com els controls de 
supervisió dels Vigilants Cívics i de la Policia Local, la tasca de l’enginyera municipal i 
en general del departament d’Urbanisme. Tanmateix dubtem que hagi estat quantificat 
correctament el treball que es realitza des del departament de Manteniment i de Medi 
ambient. 

Aquesta diferència podria oscil·lar entre els 130.000€ i els 190.000€, el que al nostre 
entendre obligaria a calcular de nou el cost de la quota fixa en l’import estimat de 50€. 

 

ESMENA 7. Article 8. Quota tributària. Apartat 2 

Estimem que les quantitats proposades estan molt descompensades tant en la 
tipologia com en els imports i per tant proposem que la quota tributària final, que 
inclou la part fixa i la part variable així com noves denominacions i tipologies. 

D’aquesta forma no es planteja que hagi tipologies que es subdivideixen per la 
superfície i altres si. Proposem que totes cotitzin per les superfícies en base a la 
següent taula a la que proposem un índex corrector per que s’apliqui segons 
correspongui en el càlcul final del preu de la taxa. 
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TIPOLOGIA	 ÍNDEX	
CORRECTOR	

GRUP	A.	GENEREN	PAPER-CARTRÓ,	ENVASOS	I	
FRACCIÓ	RESTA:	

	

Fins	a	50	m2	 1,00	

de	51	a	100	m2	 1,50	

de	101	a	250	m2	 2,50	

de	251	a	500	m2	 6,00	

de	501	a	1.000	m2	 7,50	

de	1.001	a	2.000	m2	 9,00	

de	2.001	a	3.000	m2	 11,00	

més	de	3.000	m2	 15,00	
GRUP	B.	GENEREN	PAPER-CARTRÓ,	ENVASOS,	
VIDRE	I	FRACCIÓ	RESTA:	

	

Fins	a	50	m2	 1,00	

de	51	a	100	m2	 1,30	

de	101	a	250	m2	 2,00	

de	251	a	500	m2	 10,00	

de	501	a	1.000	m2	 20,00	

de	1.001	a	2.000	m2	 35,00	

de	2.001	a	3.000	m2	 45,00	

més	de	3.000	m2	 50,00	
GRUP	C.	GENEREN	PAPER-CARTRÓ,	ENVASOS,	
FORM	I	FRACCIÓ	RESTA:	

	

Fins	a	50	m2	 1,00	

de	51	a	100	m2	 1,50	

de	101	a	250	m2	 2,00	

de	251	a	500	m2	 4,00	

de	501	a	1.000	m2	 6,00	

de	1.001	a	2.000	m2	 7,00	

de	2.001	a	3.000	m2	 8,50	

més	de	3.000	m2	 10,00	
GRUP	D.	GENEREN	PAPER-CARTRÓ,	ENVASOS,	
FORM,	VIDRE	I	FRACCIÓ	RESTA:	

	

Fins	a	50	m2	 1,00	

de	51	a	100	m2	 1,50	
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de	101	a	250	m2	 2,00	

de	251	a	500	m2	 4,00	

de	501	a	1.000	m2	 6,00	

de	1.001	a	2.000	m2	 7,00	

de	2.001	a	3.000	m2	 8,50	

més	de	3.000	m2	 10,00	
Fins	a	100	alumnes	 1,00	
de	101	a	200	alumnes	 1,02	
de	201	a	300	alumnes	 1,05	
de	301	a	400	alumnes	 1,25	
de	401	a	500	alumnes	 1,50	
de	501	a	600	alumnes	 2,00	
Més	de	600	alumnes	 3,00	
Fins	a	25	llits	 1,00	
de	26	a	50	llits	 2,50	
de	51	a	100	lits	 4,00	
de	101	a	150	llits	 6,00	
Més	de	150		llits	 8,00	
GRUP	E.	PREU	PER	TONA	 	

ESCOMBRARIES	PER	TONA	 1	

GRUP	F.	SOLARS	I	LOCALS	BUITS	 	

SOLARS	I	LOCALS	BUITS	 1	

 

D’aquesta forma, per a cadascuna de les tipologies següents caldrà aplicar al preu base 
definit a la columna de la quota PSC el coeficient multiplicador que correspongui 
segons la taula anterior: 

 

TIPOLOGIA	 QUOTA	
GOVERN	

QUOTA	PSC	

GRUP	A.	GENEREN	PAPER-CARTRÓ,	ENVASOS	I	FRACCIÓ	RESTA:	 		 		
ACADÈMIA	 	53,85	€	 69,44	€		
ACTIVITATS	NO	INCLOSES	EN	ALTRES	APARTATS																																								 	65,29	€	 95	€		
BENZINERA	 	587,15	€	 602,74	€		
CENTRE	DE	BELLESA	I	ESTÈTICA	 	111,60	€	 127,19	€		
CENTRE	ESPORTIU	I	LÚDIC	SENSE	BAR	(Gimnasos,	estudis	de	dansa,	ioga,…)	 	84,21	€	 99,80	€		
CINEMA	 	242,62	€	 258,21	€		
CLÍNICA	DENTAL	 	57,30	€	 72,89	€		
COMERÇ	AL	DETALL	(NO	INCLÒS	EN	ALTRES	APARTATS)					 	83,71	€	 99,30	€		
CONSULTORI	MÈDIC	 	92,95	€	 108,54	€		
ENTITAT	BANCÀRIA	 	79,28	€	 94,87	€		
FARMÀCIA	 	277,70	€	 293,29	€		
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OFICINA	 	100,33	€		 115,92	€		
PETITA	I	MITJANA	INDÚSTRIA	I	TALLERS	 	120,75	€	 136,34	€		
TALLER	MECÀNIC	 	88,11	€	 103,70	€		
VETERINARI	 	128,10	€	 143,69	€		
GRUP	B.	GENEREN	PAPER-CARTRÓ,	ENVASOS,	VIDRE	I	FRACCIÓ	RESTA:	 		 		
BAR	MUSICAL	 	138,09	€	 153,68	€		
DISCOTECA		 	230,23	€	 245,82	€		
GRUP	C.	GENEREN	PAPER-CARTRÓ,	ENVASOS,	FORM	I	FRACCIÓ	RESTA:	 		 		
FLORISTERIA	 	222,56	€	 238,15	€		
FRUITERIA				 	1.471,05	€	 1486,74	€		
GELADERIA	 	280,54	€	 296,13	€		
GRAN	INDÚSTRIA		 	9.284,39	€	 9.299,98	€		
OBRADOR	DE	PA	INDUSTRIAL	 	142,59	€	 158,18	€		
PEIXATERIA,	CARNISSERIA-XARCUTERIA-VOLATERIA		 	1.034,72	€	 1.050,31	€		
SUPERMERCAT,	COMERÇ	AL	DETALL	D'ALIMENTACIÓ	 	272,76	€	 288,	35	€		
VENDA	DE	PA	I	PASTISSERIA		 	374,65	€	 390,24	€		
GRUP	D.	GENEREN	PAPER-CARTRÓ,	ENVASOS,	FORM,	VIDRE	I	FRACCIÓ	
RESTA:	

		 		

AMARRADOR	(comptabilitzats	a	la	part	superior	de	la	taula)	 	71,81	€	 87,40	€		
BAR,	FRANKURT,	CAFETERIA					 	658,23	€	 673,82	€		
BAR-RESTAURANT												 	1.423,37	€	 1.438,96	€		
CENTRE	D'ENSENYAMENT														càlcul	per	alumnes	 	1.594,98	€	 1.610,57	€		
CENTRE	ESPORTIU	I	LÚDIC	AMB	BAR	 	599,67	€	 615,26	€		
ESCOLA	BRESSOL	 	1.141,06	€	 1.156,65	€		
GUINGUETA	MUNICIPAL	 	441,79	€	 457,38	€		
GUINGUETA	PLATJA	 	1.204,41	€	 1.220,00	€		
HOTELERIA																																				càlcul	per	llits	 	985,40	€	 1.000,99	€		
MENJARS	PREPARATS	 	756,96	€	 772,55	€		
RESIDÈNCIA																																		càlcul	per	llits	 	4.596,22	€	 4.611.81	€		
RESTAURANT													 	3.011,44	€	 1.829,03	€		
VENDA	DE	PA	I	PASTISSERIA	AMB	DEGUSTACIÓ	I/O	OBRADOR	 	495,38	€	 510,97	€		
GRUP	E.	PREU	PER	TONA	 		 		
ESCOMBRARIES	PER	TONA	 110	€/TM	+	

34,41€		
110	€/TM	+	

34,41		
GRUP	F.	SOLARS	I	LOCALS	BUITS	 		 		
SOLARS	I	LOCALS	BUITS	 	34,41	€	 	50,00	€	

 

 

ESMENA 8. Article 8. Quota tributària. Apartat 3. Reducció de la quota vinculada a 
les associacions del Masnou declarades d’utilitat pública o interès social: 

El nostre grup creu adient lliurar les associacions del Masnou declarades d’utilitat 
pública o d’interès social i per tant, entén que gaudeixin d’una reducció de la quota de 
la taxa que eximeixi del pagament íntegre de la mateixa, però creu que per 
responsabilitat, haurien d’abonar la part fixa. Per aquest motiu proposem el següent 
redactat. 

3. Reducció de la quota vinculada a les associacions del Masnou declarades 
d’utilitat pública o interès social: 
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Gaudiran d’una reducció del 100% sobre la quota variable de la taxa, les 
associacions de la vila del Masnou que hagin estat declarades d’utilitat pública o 
que siguin reconegudes d’interès social, pel que nomes hauran de fer front a la 
part fixa de la mateixa. 

 

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

ESMENA 9. Article 4t. Quota tributària 

Quota a pagar pels serveis prestats i per l’aprofitament de la Sala: 150,00 euros. 

 

TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 

ESMENA 3. Article 4t. Quota tributària 

- Quota fixa: 2,00 Euros 
- Quota variable: 

Tram Consum anual 
Tarifa Variable 
(abonat/any) 

1 De 0 a 100 m3 2 Euros 

2 De 100.01 a 150 m3 5 Euros 

3 De 150,01 a 200 m3 12 Euros 

4 Més de 200,01 m3 25,00 

 

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 

2.5 Obtenció d’adhesiu zona taronja per vehicle no censat, a 
l’any...................................................................................................  350 € 


