
 

 Í N D E X 
 ORDENANCES  per a l’any 2008 
 
 

1. IMPOSTOS 
 
- Ordenança núm. 1.- Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
- Ordenança núm. 2.- Reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica. 
 
- Ordenança núm. 3.- Reguladora de l'Impost sobre Construccions, 

instal·lacions i obres. 
 
- Ordenança núm. 4.- Reguladora de l'Impost sobre increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana. 
 
- Ordenança núm. 5.- Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
 

 
2. TAXES 
 

- Ordenança núm. 6.- Reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 

 
- Ordenança núm. 7.- Reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències 

urbanístiques. 
 

- Ordenança núm. 8.- Reguladora de la Taxa per l’atorgament de llicències 
d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer. 

 
- Ordenança núm. 9.- Reguladora de la Taxa de clavegueram municipal. 

 
- Ordenança núm. 10.- Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua 

potable. 
 

- Ordenança núm. 11.- Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a les 
instal·lacions esportives municipals. 

 
- Ordenança núm. 12.-  Reguladora de la Taxa pels servei de recollida, 

tractament, valorització i deposició de residus municipals 
 
 



 

 
- Ordenança núm. 13.- Reguladora de la Taxa per entrada de vehicles a través 

de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 
- Ordenança núm. 14.- Reguladora de la Taxa per retirada de vehicles 

abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
 

- Ordenança núm. 15.- Reguladora de la Taxa de serveis mitjançant la 
utilització d’instal·lacions municipals. 

 
- Ordenança núm. 16- Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes 

de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. 

 
- Ordenança núm. 17.- Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 

d’intervenció integral de l’Administració Municipal en les activitats i 
instal·lacions. 

 
- Ordenança núm. 18. – Reguladora de la Taxa per les ocupacions del subsòl, 

el sòl i la volada de la via pública. 
 

- Ordenança núm. 19.- Reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d’us 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

 
- Ordenança núm. 20.- Reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles 

de tracció mecànica a les vies públiques municipals. 
 

- Ordenança núm. 21.- Reguladora de la Taxa pels aprofitaments especials a 
favor d’empreses explotadores de subministraments que afecti la generalitat 
del veïnat. 

 
- Ordenança núm. 22.- Reguladora de la Taxa reguladora de la gestió, 

inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 

- Ordenança núm. 23.-  Reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
cavallets i altres instal·lacions anàlogues. 

 
- Ordenança núm. 24.- Reguladora de la Taxa per la prestació del servei 

d’escola de música. 
 
 
 



 

 
- Ordenança núm. 25.- Reguladora de la Taxa per la utilització de la Deixalleria 

Municipal. 
 

- Ordenança núm. 27.- Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de 
cursos municipals de català. 

 
- Ordenança núm. 28.- Reguladora de la Taxa per la prestació dels servei de 

cursos municipals. 
 

- Ordenança núm. 29.- Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’assistència per psicòlegs i/o logopedes. 

 
- Ordenança núm. 30.- Reguladora de la Taxa pels servei de recollida, 

tractament, valorització i deposició de residus comercials. 
 

- Ordenança núm. 31.- Reguladora de la Taxa pel servei de tinença d’animals 
domèstics de companyia. 

 
- Ordenança núm. 32.- Reguladora de la Taxa per la concessió de llicències i 

control de la publicitat. 
 

- Ordenança núm. 33.- Reguladora de la Taxa per serveis especials de 
vigilància i altres motivats per espectacles públics, grans transports i altres 
esdeveniments ocasionals. 

 
 
 
3.- PREUS PÚBLICS 

  
 

- Ordenança núm. 26.- Reguladora del Preu Públic per la prestació del servei 
d’Escola Bressol. 

 
 

 


