
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2014: NOVA 

TAXA REDUÏDA DE LA BROSSA, INCENTIUS PER ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES I BONIFICACIONS PER A L’IBI 

El Ple de l'Ajuntament d’Arenys de Munt del passat 17 d’octubre va aprovar, 

provisionalment, la modificació de les Ordenances Fiscals, mantenint els criteris 

de congelar taxes i impostos però incorporant novetats en relació a l’IBI, ICIO, 

IAE i recollida de la brossa domiciliària. 

Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions de quotes 

inferiors a 6 euros, excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles, taxes i preus 

públics, o si específicament es fixa un altre import en les ordenances 

reguladores dels diferents tributs. 

 

 

ES REBAIXA EL GRAVAMEN AL 0,78% 

El tipus de gravamen serà el 0,78% per cent quan es tracti de béns 

urbans i el  0,62% quan es tracti de béns rústics. Amb aquesta rebaixa 

del gravamen es preveu una reducció d’ingressos per part de 

l’Ajuntament, però cal tenir en compte que la reducció del gravamen ha 

estat possible perquè l’ajuntament s’ha acollit a una nova revisió 

cadastral. 

 

MÉS SUPORT A LES FAMÍLIES NOMBROSES 

Les famílies nombroses de categoria general tindran dret a una 

bonificació del 30%, aquest percentatge s’eleva al 50% per cent per a 

les famílies nombroses de categoria general amb uns ingressos anuals 

per unitat familiar iguals o inferiors als 12.000,00 euros, sempre i quan 

l’habitatge habitual sigui la seva única propietat. 

+ BONIFICACIONS PER A HABITATGE SOCIAL 

Els habitatges de protecció gaudiran d’una ampliació de la bonificació 

del 30% al sisè i setè exercici. 

 

 

 

 

Entre les deixalles aportades, s’haurà d’acreditar com a mínim el lliurament 

a la deixalleria de tres de les següents tipologies de residus amb les 

quantitats indicades al llarg de l’any: 

- Restes vegetals. 

- Oli de cuina, mínim 1 litre. 

- Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia 

blanca), mínim 1 unitat. 

- Bateries de cotxe, mínim 1 unitat. 

- Residus elèctrics i electrònics, mínim 1 unitat. 

- Aerosols: mínim 2 unitats. 

- Dissolvents, pintures o vernissos: mínim 1 litre. 

- Fluorescents: mínim 2 unitats. 

- Pneumàtics, mínim 1 unitat. 

- Runes de petita obra domèstica. 

- Tòners i cartutxos de tinta d’impressora: mínim 1 unitat en el cas 

de tòners, i 3 unitats en el cas de cartutxos d’impressora. 

- Ferralla. 

 

No s’aplicarà la tarifa II a les aportacions de residus que siguin objecte de 

recollida selectiva a la via pública (orgànica, vidre, paper i cartró, envasos i 

resta), exceptuant els residus voluminosos. 

 

Aquest díptic és un recull de les novetats més desatacades sobre les Ordenances Fiscals 

aprovades provisionalment al Ple d’octubre de 2013. Més informació al web  

www.arenysdemunt.cat o al mateix Ajuntament a partir del 5 de novembre. 

La regidoria d’Economia es posa a disposició dels veïns i veïnes per aclarir qualsevol dubte 

en relació a les noves Ordenances Fiscals. Podeu posar-vos en contacte a través del correu 

electrònic  jsanchez@arenysdemunt.cat  o concertar cita trucant al telèfon 93 793 79 80. 

 

ORDENANCES FISCALS - 2014 

IBI  IMPOST DE BÉNS IMMOBLES 

QUINES DEIXALLES CAL APORTAR A LA DEIXALERIA PER 

GAUDIR DE LA TARIFA REDUÏDA -TARIFA II- ? 

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT 

Rambla Francesc Macià, 59 

08358 Arenys de Munt 

Tel. 93 793 79 80 

L’AJUNTAMENT INFORMA OCTUBRE – 2013 núm.1 

http://www.arenysdemunt.cat/
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FER ÚS DE LA DEIXALLERIA ESTALVIA UN 10% 

A les Ordenances s’ha introduït, per primer cop, la possibilitat de tenir 

una taxa d’escombraries reduïda en el 10% -tarifa II- si s’utilitza la 

deixalleria vuit cops a l’any, resolent així el greuge comparatiu que 

teníem els veïns d’Arenys de Munt respecte els de Sant Iscle de Vallalta i 

d’Arenys de Mar amb qui tenim la Deixalleria mancomunada. 

La taxa general –tarifa I- de la recollida de brossa domiciliària porta a 

porta s’actualitza d’acord amb l’IPC, la qual cosa pot representar un 

increment màxim d’1,66€ en el rebut anual per família si no ha utilitzat la 

Deixalleria Municipal.       

     

 
 

La freqüència mínima d’utilització del servei de deixalleria serà de vuit 

vegades a l’any, repartides, com a mínim, de la següent manera: quatre 

usos durant el primer semestre i quatre durant el segon. En cap cas els 

lliuraments podran ser del mateix dia. 

 

De manera transitòria, la freqüència mínima d’utilització del servei de 

deixalleria per poder gaudir de la tarifa II en l’exercici 2014, serà 

únicament de sis vegades durant el segon semestre del 2013. En cap 

cas els lliuraments podran ser del mateix dia. 

 

DESPATXOS EN EL MATEIX DOMICILI PAGUEN UNA TAXA 

Fins ara, els professionals liberals que tenien un despatx professional en 

el seu domicili pagaven dues taxes de la brossa; amb les noves 

ordenances fiscals, els despatxos professionals ubicats en el mateix 

domicili del titular del negoci només hauran de pagar-ne una.  

 A) General  B) Disseminats 

I. Habitatges de caràcter familiar, sense ús de la deixalleria: ..........      112,21      52,28     

II. Habitatges de caràcter familiar, amb ús de la deixalleria: ............ 100,99      47,05      

 

 

 

 

FOMENT AL DINAMISME COMERCIAL 

 

S’aplica una bonificació del 95% quan es tracti d’obres menors associades a 
l’obertura o reforma d’establiments on es duguin a terme activitats innòcues, 
amb la finalitat de fomentar el dinamisme econòmic i/o comercial. 

 

IMPORT MÍNIM EXEMPT DE PAGAR 

S’incrementa l’import mínim exempt de pagar ICIO a 21,10 euros dels 15,00 
euros actuals. 
 

PLUSVÀLUA   

DACIÓ EN PAGAMENT 

 

En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i 

avaladors hipotecaris del deutor arran de la dació en pagament del seu 

habitatge, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent 

l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del 

contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes. 

 
 

 

 

SUPORT A CONTRACTACIÓ D’ATURATS MAJORS DE 50 ANYS 

S’estableixen les següents bonificacions quan s’incrementi el % de la 

mitjana de la plantilla amb la contractació indefinida de persones a l'atur 

majors de 50 anys inscrites en el Servei Local d'Ocupació, amb un mínim d'1 

treballador: 

- Bonificació del 10% quan incrementin un 1% 

- Bonificació del 20% quan incrementin un 2% 

- Bonificació del 30% quan incrementin un 3% 

- Bonificació del 40% quan incrementin un 4% 

- Bonificació del 50% quan incrementin un 5% 

ICIO  IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES 

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR  

DE NATURALESA URBANA 

 

IAE  IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

BROSSA  TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 


