ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 18 DE NOVEMBRE DE
2015
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les nou hores i trenta minuts del dia divuit
de novembre de dos mil quinze, sota la Presidència del Sr. Antonio López López,
Alcalde-President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es
que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del Ple.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Antonio López López
REGIDORS/ES:
Montserrat Inglés Novell
Carlos Álvarez Molina
Eva Zafra Agea
Joan Díaz i Rull
Ilé Gomis i Quintero
Joan Morlà i Mensa
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde es procedeix a guardar un minut de silenci en
memòria de les víctimes dels atemptats terroristes que van tenir lloc a Paris el
proppassat dia 13 de novembre, acte seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 22
D’OCTUBRE DE 2015.

Es dona compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del dia 22
d’octubre de 2015, la qual ha estat tramesa juntament amb la convocatòria i
l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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Intervé el Sr. Díaz per introduir una esmena al redactat per tal de deixar clar
que el seu grup va votar en contra a la proposta d’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits núm. 6/2015 perquè entenien que s’havia subvencionat
en excés a una entitat en concret i que per tractar temes d’aquesta importància
hauria de ser necessari haver discutit prèviament la qüestió mitjançant la Junta
de Portaveus o, amb caràcter menys formal, en una reunió convocada a
l’efecte.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta, havent incorporat l’esmena
esmentada, amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i
Quintero, Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier
Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat i M Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acte és aprovada per unanimitat.
2.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS VIGENTS.

Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals
vigents d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia, una
proposta de modificació d’aquestes ordenances fiscals.
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
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Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals vigents següents:
NÚM. 1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Modificar l’article 5, que quedarà redactat de la següent manera:
Article 5è. Exempcions subjectives
Gaudiran d’exempció aquells subjectes passius que siguin membres d’una
unitat familiar considerada en risc d’exclusió social.
La consideració anterior es determinarà mitjançant informe dels Serveis
Socials Municipals.
Modificar l’article 7, que quedarà redactat de la següent manera:
Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:
Epígraf primer. Censos de població d’habitants
1. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences
2. Altes, baixes i alteracions en el padró d’habitants
3. Certificats i volants d’empadronament del cens de població:
Vigent
De censos anteriors
4. Volants de fe de vida
5. Certificats de conducta
6. Certificats i volants de convivència i residència
7. Certificats de pensions
Epígraf segon. Certificats i compulses
1. Certificació de documents o acords municipals
2. Certificació de nomenclàtor i/o numeració
3. Bastanteig de cada poder que hagi de produir efectes a les
oficines municipals
4. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit:
a) Senyalitzacions horitzontals i vertical (amb plànol)

3

2,00€
2,00€
3,00€
3,00€
3,50€
3,50€
3,00€
3,50€

4,50€
3,50€
3,50€

3,50€

b) Situacions i característiques automàtiques de la cruïlla, amb
distància o direccions i girs de circulació (amb plànol)
5. Altres certificacions
6. Per compulsa de documents:
Fins a 4 fulls
Més de 5 fulls
Més de 10 fulls
Més de 20 fulls
Més de 30 fulls
Epígraf tercer. Documents expedits o emesos per les oficines
Municipals.
1. Per cada expedició de certificacions i informes de traspassos,
d’obertura o similar referits a locals
2. Pel visat de documents en general, que no estan expressament
tarifats, per cada un
3. Per cada fotocòpia:
A4 b/n
A3 b/n
A4 color
A3 color
4. Per cada impressió (a la biblioteca):
A4 b/n
A3 b/n
A4 color
A3 color
5. Per tramesa de fax
6. Per duplicat de títols de nínxols
7. Per cada document per xerocòpia autoritzat per certificació

3,50€
3,50€
2,00€
7,00€
13,50€
26,50€
40,50€

6,00€
3,50€

0,15€
0,30€
0,30€
0,60€
0,10€
0,25€
0,20€
0,60€
1,10€
6,50€
2,00€

Epígraf quart. Documents relatius a serveis d’urbanisme.
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis
200,00€
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics 35,00€
sol·licitada a instància de part
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de 30,00€
terreny o consulta per a edificació a instància de part
4. Obtenció del certificat d’aprofitament urbanístic
40,00€
5. Actes de recepció d’obres
40,00€
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6. Certificats de secretaria inscrivibles directament al RP 350,00€
(Projectes de reparcel·lació)
Epígraf cinquè. Altres expedients o documents.
Per qualsevol altre expedient o document que no està
expressament tarifat

3,50€

NÚM.4. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC, INDÚSTRIES DEL
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.
Modificar l’annex de tarifes que quedarà redactat de la següent manera:
ANNEX DE TARIFES
- Per dia: 3 € per metre lineal.

NÚM.5. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
Adhesió íntegra al text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona.
NÚM.6. OREDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA
Modificar l’annex de tarifes, que quedarà redactat de la següent manera:
ANNEX DE TARIFES
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
- Per cada taula amb 4 cadires: 15,02€ a l’any
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NÚM.7. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL
Modificar l’article 6. Quota Tributària, que quedarà redactat de la següent
manera:
Article 6è. Quota Tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
- Inhumació, exhumació o qualsevol tasca que comporti
l’obertura i/o tancament d’un nínxol. Per cada nínxol
- Conservació de nínxols Dobles
(anual)
Individuals
- Expedició de Títols i canvi de titularitat entre familiars de segon
o posterior grau
Canvi de titularitat entre familiars de primer grau
- Adquisició de nínxols Dobles
nous
1r pis
2n pis
3r pis
- Adquisició de nínxols Dobles
usats
1r pis
2n pis
3r pis
- Lloguer de nínxols
Per 2 anys (el període)
Pròrroga de lloguer, per cada
període de 2 anys

200,00€
22,00€
15,00€
25,00€
Gratuït
2.000,00€
1.600,00€
1.200,00€
1.000,00€
1.600,00€
1.200,00€
900,00€
800,00€
75,00 €
75,00 €

La concessió està condicionada al pagament de la taxa anual de conservació
de nínxols. La manca de pagament d’aquesta taxa durant quatre anys
comportarà la pèrdua del dret funerari, prèvia instrucció de l’expedient pertinent.
Condicions que regeixen pel lloguer de nínxols:
-

Tan sols s’autoritzarà el lloguer d’un nínxol en els supòsits següents:
o En el cas de mort simultània de diversos membres de la mateixa
unitat familiar i no disposar de nínxols per al seu enterrament.

6

-

-

o En el cas de mort d’un membre de la família dins el període de dos
anys de prohibició, comptats des de la darrera inhumació d’aquell
nínxol abans d’haver transcorregut dos anys de la mort d’un altre
membre i no poder utilitzar el nínxol familiar.
o Altres casos degudament justificats a criteri de l’alcaldia.
El lloguer de nínxols es farà per un període mínim de dos anys i
s’autoritzarà una única pròrroga per dos anys més.
Transcorregut el període de lloguer o el de pròrroga es podrà optar entre
procedir a l’adquisició del nínxol o bé al trasllat del cadàver o de les restes
cadavèriques.
El lloguer d’un nínxol comportarà així mateix el pagament de la resta de
conceptes tributaris previstos en aquest article.

NÚM.8. ORDENANÇA
CLAVEGUERAM

FISCAL

REGULADORA

DE

LA

TAXA

DE

Modificar l’article 5. Quota Tributària, que quedarà redactat de la següent
manera:
Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària s’ha d’exigir per la concessió de la llicència o autorització
de presa a la xarxa de clavegueres. S’exigirà una sola vegada i consistirà en la
quantitat que es fixa segons el detall següent:
Habitatge unifamiliar aïllat
Habitatge comunitari (per cada pis)
Local comercial i/o industrial

150,00€
120,00€
150,00€

2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de
clavegueram i depuració es determinarà en funció de la tarifa següent:
Vessament a la xarxa general

0,17€/m3

NÚM.9. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER AL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

7

Modificar l’apartat 1 de l’article 4, que quedarà redactat de la següent manera:
ANNEX DE TARIFES
Preu públic per al subministrament d’aigua potable d’ús domèstic
Concepte
Quota de servei
Mínim 5 m3 al mes
Entre 5 i 15 m3 al mes
Més de 15 m3 al mes
Alta comptador 13 mm (inclou venda del comptador, petit
material i instal·lació)
Reposició del servei
Dipòsit de contractació
Arbitri municipal

Tarifa
1,5419 €
0,3436€/m³
0,5436€/m³
0,8390€/m³
156,66 €
21,59 €
61,96 €
10,50 €

Preu públic per al subministrament d’aigua potable per a l’ús en
establiments col·lectius
Concepte
Tarifa
Quota de servei
34,90 €
M3 consumits
2,0736 €/m³
Tots els conceptes es facturaran amb el seu IVA corresponent

NÚM.10. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES
RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Modificar l’article 5. Exempcions i bonificacions, que quedarà redactat de la
següent manera:
Article 5. Exempcions i bonificacions
A) Exempcions
Podran beneficiar-se de l’exempció de la taxa els jubilats, pensionistes i
treballadors majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada, que
compleixin el següents requisits:
a) Que la unitat familiar no superi uns ingressos límit.
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Caldrà que es calculin d’acord amb la següent formulació: multiplicar per
8.000,00 euros el coeficient que pertoqui en funció del nombre de
persones que integren la unitat familiar, d’acord amb el següent escalat:
Fins a 1 membre: 1.
Fins a 2 membres: 1,30.
Fins a 3 membres: 1,60.
Fins a 4 membres: 1,90.
Fins a 5 membres: 2,20.
Fins a 6 membres: 2,50.
Fins a 7 membres: 2,80.
Fins a 8 membres: 3,10.
Per cada membre addicional s’ha d’augmentar el coeficient en 0,30.
En cas que un membre de la unitat familiar tingui el reconeixement legal
de persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, s’aplica
el coeficient corresponent a un membre més.
En cas de família monoparental s’aplica el coeficient corresponent a un
membre més.
b) Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa l’ocupi o hi resideixi
la persona obligada al pagament de forma habitual.
c) Els interessats hauran d’acreditar la seva situació referida a la data de
presentació de la sol·licitud.
d). Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar la documentació
següent:
1) Còpia de les declaracions de l’IRPF presentades a l’administració
d’hisenda durant l’exercici anterior, en la que hi figurin totes les persones
que formen la unitat familiar resident en el domicili pel qual es sol·licita
l’exempció. En cas de que tots o algun membre de la unitat familiar no
tingui obligació de presentar aquesta declaració, caldrà aportar
certificació acreditativa d’aquest extrem expedida per l’Agència
Tributària.
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Així mateix, a fi d’acreditar els ingressos de tots els que viuen a
l’habitatge en qüestió i, respecte a les persones que no hagin de
presentar declaració de renda però hagin obtingut ingressos durant
l’any, haurà d’aportar document acreditatiu de l’import d’aquests
ingressos (ingressos de comptes corrents, d’estalvi, a termini, fons
d’inversió, cartera de valors, etc.).
2) Certificat de la seguretat social sobre la quantia de la pensió anual
dels membres de la unitat familiar. En cas que tots o algun membre de
la unitat familiar no siguin perceptors de cap pensió, subsidi o ajuda de
la seguretat social, caldrà aportar certificació acreditativa d’aquest
extrem, expedida per la seguretat social.
3) Treballadors en situació d’atur: certificat acreditatiu de l’Oficina de
Treball sobre la situació en la que es troben totes les persones que
conviuen a l’habitatge en qüestió i podrien estar treballant, significant si
cobren el subsidi, i la quantia d’aquest.
e) Es podran eximir de presentar aquells documents a que fa referència
l’apartat d) punt 1 i 2, aquelles persones (i les que formen la unitat
familiar) que autoritzin a l’Ajuntament del Catllar a que pugui realitzar la
consulta d’aquests extrems directament a les administracions
corresponents, signant el corresponent document d’autorització, i
l’acompanyin de les corresponents fotocòpies dels DNI.
f) Per a tots els casos serà requisit imprescindible que la persona
sol·licitant acrediti trobar-se al corrent del pagament de tots els deutes
pendents amb l’ajuntament i que estigui inscrit al Padró Municipal
d’Habitants.
g) El sol·licitant ha de ser subjecte passiu de la taxa, o acreditar que
suporta el seu pagament.
h) Que no disposi de béns patrimonials a excepció de l’habitatge que
s’utilitzi com a domicili familiar.
i) Els interessats únicament podran sol·licitar l’exempció durant el
període de temps comprès entre el primer dia hàbil de gener i el darrer
dia hàbil de febrer de l’any.
Els beneficiaris d’aquesta exempció que no hagin variat la seva situació
socioeconòmica respecte l’exercici anterior (exercici en que se li ha
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reconegut l’exempció), no hauran de demanar-la i se’ls hi renovarà
automàticament. En el cas de detectar-se que s’ha incomplert aquesta
condició en el sentit de que la situació actual no compleix les condicions
establertes a l’ordenança, els interessats perdran aquest dret i se’ls hi
practicarà la liquidació de la taxa corresponent.
B) Bonificacions
Podran beneficiar-se d’una bonificació del 50% de la taxa les famílies
nombroses, que compleixin el següents requisits:
a) Que la unitat familiar no superi uns ingressos límit.
Aquest ingressos límit es determinaran multiplicant per 10.000,00 euros
pel coeficient que pertoqui en funció del nombre de persones que
integren la unitat familiar, d’acord amb el següent escalat:
Fins a 3 fills: 1,60.
Fins a 4 fills: 1,90.
Fins a 5 fills: 2,20.
Fins a 6 fills: 2,50.
Per cada fill de més s’ha d’augmentar el coeficient en 0,30.
En cas que un fill de la unitat familiar tingui el reconeixement legal de
persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, s’aplicarà
el coeficient corresponent a un fill més.
2. Les persones que visquin soles en un habitatge gaudiran d’una
bonificació del 50%.
Modificar l’article 6. Quota Tributària, que quedarà redactat de la següent
manera:
Article 6. Quota Tributària
Quota Tributària:
160,00€ per habitatge.
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Modificar l’article 12. Quota Tributària, que quedarà redactat de la següent
manera:
Article 12. Quota Tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació de serveis de recepció voluntària
de recollida, tractament i eliminació de residus comercials consistirà en una
quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa
i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del
residu.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
CONCEPTE
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional
Epígraf segon. Allotjaments, Cases rurals, ARIS
Allotjaments, Cases rurals, ARIS
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i cooperatives
B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses
C) Peixateries, carnisseries i semblants
Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars
C) Empreses de càtering
Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de
serveis
A) Indústries
B) Oficines bancàries
C) Grans magatzems
D)Magatzems (edifici exclusiu)
E) Altres locals no expressament tarifats

QUOTA
160,00€
180,00€
180,00€
180,00€
180,00€
300,00€
300,00€
315,00€

180,00€
180,00€
180,00€
180,00€
180,00€

En supòsits d’establiments que necessitin la instal·lació específica de
contenidors per a ús exclusiu, es signarà un conveni per liquidar la taxa per
l’import real del cost d’aquest servei.
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NÚM.11. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ASSISTÈNCIA A CURSOS ORGANITZATS PER AQUEST AJUNTAMENT.
Modificar l’article 6. Obligació de pagament, que quedarà redactat de la següent
manera:
Article 6è. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en
el moment en que s’efectua la matriculació al curs corresponent.
Aquesta obligació deixarà d’existir en el moment en que l’interessat es doni
de baixa del referit curs o, per defecte, quan l’interessat deixi d’assistir a les
classes de forma continuada.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Les matrícules al curs, en el moment de la seva formalització.
b) Les mensualitats per l’assistència al curs es liquidaran dins els primers cinc
dies del mes que es liquida.
3. Per la devolució bancària d’un rebut de quota mensual es cobrarà l’import
que l’entitat bancària carregi a l’ajuntament.
Modificar l’annex de tarifes, que quedarà redactat de la següent manera:
ANNEX DE TARIFES:
Taxa per l’assistència a cursos organitzats per aquest Ajuntament:
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Ensenyament de Música:
Matrícula
½ h llenguatge
¾ h llenguatge
1h llenguatge
1,5 h llenguatge
½ h cant o instrument
¾ h instrument
1 h cant o instrument
½ h conjunt instrumental
¾ h conjunt instrumental
1 h conjunt instrumental
Coral ¾ h - 1 h

Tarifa
75 €
15 €
21 €
27 €
37,50 €
24 €
36 €
48 €
15 €
21€
27 €
7,50 €

Ensenyament d’anglès
Matrícula
Adults
Infants dos dies setmana
Infants un dia setmana

Tarifa
30€
32€
26€
16,00€

NÚM.12. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Modificar l’article 2. Fet Imposable, que quedarà redactat de la següent manera:
1.

Article 2. Fet imposable

Consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial de les següents
instal·lacions esportives:
- Piscina Torre d’en Guiu
- Pistes de tennis
- Camp de futbol
Modificar l’article 6. Quota Tributària, que quedarà redactat de la següent
manera:
Article 6. Quota Tributària
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1. Les tarifes a aplicar seran les següents:
PISCINA TORRE D’EN GUIU
Entrada Individual

4,00€

Abonaments
Mensual major de 12 anys empadronat

25,00€

Mensual major de 12 anys no empadronat

35,00€

Temporada major de 12 anys empadronat

50,00€

Temporada major de 12 anys no empadronat

70,00€

Mensual fins a 12 anys empadronat

15,00€

Mensual fins a 12 anys no empadronat

20,00€

Temporada fins a 12 anys empadronat

25,00€

Temporada fins a 12 anys no empadronat

35,00€

A partir del tercer membre de la mateixa unitat
familiar empadronat

20,00€

A partir del tercer membre de la mateixa unitat
familiar no empadronat

30,00€

15 dies/temporada major de 12 anys
empadronat

12,50 €

15 dies/temporada major de 12 anys no
empadronat

17,50 €

15 dies/temporada fins a 12 anys empadronat

7,50 €

15 dies/temporada fins a 12 anys no
empadronat

10,00 €

30 dies/temporada major de 12 anys
empadronat

25,00 €

30 dies/temporada major de 12 anys no
empadronat

35,00 €

30 dies/temporada fins a 12 anys empadronat

15,00 €
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30 dies/temporada fins a 12 anys no
empadronat

20,00 €

PISTES DE TENNIS
1 hora particular i per jugador empadronat

2,00€

1 hora particular i per jugador no empadronat

4,00€

1 hora particular i per jugador empadronat més llum

4,00€

1 hora particular i per jugador no empadronat més llum

7,00€

1 hora monitor

3,50€

1 hora monitor més llum

4,50€

CAMP DE FUTBOL GESPA
Per partit de futbol 7 empadronats

50,00€

Per partit futbol 7 no empadronats

70,00€

Per partit de futbol 11 empadronats

70,00€

Per partit futbol 11 no empadronats

120,00€

Per partit de futbol 7 empadronats més llum

70,00€

Per partit futbol 7 no empadronats més llum

120,00€

Per partit de futbol 11 empadronats més llum

90,00€

Per partit futbol 11 no empadronats més llum

150,00€

2. Per poder gaudir de la tarifa de la piscina corresponent al tercer membre de
la mateixa unitat familiar, caldrà que algun dels altres dos sigui un major de 12
anys o hagi adquirit l’abonament corresponent al seu tram de tarifa.
3. L’accés a la piscina dels menors de 5 anys serà gratuït i caldrà que vagin
sempre acompanyats per un major d’edat.

16

4. Per poder gaudir de la tarifa del camp e futbol d’empadronat caldrà que com
a mínim el 50% del usuaris estiguin empadronats.
5. El pagament de la tarifa corresponent donarà dreta a l’ús de la piscina durant
la totalitat de l’horari d’obertura, admetent-se, durant aquest període, una única
sortida amb una posterior nova entrada.

NÚM. 14. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES
A MUSEUS, EXPOSICIONS, BIBLIOTEQUES, MONUMENTS HISTÒRICS O
ARTÍSTICS, O ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
Modificar l’article 6. Quota Tributària, que quedarà redactat de la següent
manera:
Article 6. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
BIBLOTECA
Carnet d’usuari
Servei de préstec de llibres
Duplicat de carnet d’usuari
VISITES
CASTELL

Gratuït
Gratuït
3,00€

AL
Entrada general
Entrada reduïda
Grups a partir de
integrants, per persona
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2,50€
2,00€
2,00€

ACTES AL CENTRE
CULTURAL
Entrada general

A
determinar
segons actuació

2. Podran beneficiar-se de l’import de l’entrada reduïda els següents subjectes
passius:
- Jubilats i pensionistes
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- Titulars del Carnet Jove
- Titulars del carnet Club Super 3
- Titular del Carnet d’Estudiant
- Nens i nenes de 8 a 14 anys, ambdós inclosos
3. Podran beneficiar-se d’entrada gratuïta els següents subjectes passius:
- Nens i nenes menors de 8 anys
- Titulars de Carnet Docent si venen acompanyant els alumnes
- Titulars del Carnet de minusvàlid
4. Les persones beneficiàries d’entrada gratuïta no computaran a efectes de la
formació de grup.

NÚM. 15. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT.
Adhesió íntegra al text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona.
Aprovar l’annex següent:
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE
L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Determinació de la quota líquida
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle
del següent quadre de tarifes:
(La tarifa no pot suposar el doble de la quota indicada en el quadre de tarifes
del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.)
Classe de vehicle
A) Segons potència fiscal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys.
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Tarifa

De menys de 8 cavalls fiscals .
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant

15,14€
40,90€
86,33€
107,53€
134,40€

2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels
vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles, màquines
autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció
mecànica.
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 fins 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
B) Segons el número de places.
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al
transport de més de 9 persones.
De menys de 21 places
De 21 fins 50 places
De més de 50 places

21,20€
33,32€
99,96€

99,96€
142,37€
177,96€

C) Segons la càrrega útil en quilograms
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i
furgonetes mixtes, habilitats per al transports de fins a 9 persones,
vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil .
50,74€
De 1.000 fins a 2.999 de càrrega útil
99,96€
De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil
142,37€
De més de 9.999 de càrrega útil
177,96€
2.Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil
De més de 2.999 kg. de càrrega útil
D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors
Motocicletes fins 125 c.c.
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21,20€
33,32€
99,96€
5,30€
5,30€

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c.
Motocicletes de més de 1.000 c.c.

9,08€
18,18€
36,35€
72,70€

2. El quadre de tarifes s’aplica fins i tot en el supòsit en què les tarifes bàsiques
contingudes al Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es modifiqui per la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat.
3. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial Decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial i disposicions
complementàries, especialment el Reial Decret 2822/98, de 23 de
desembre, sobre el concepte de les diverses classes de vehicles.
4. Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d'acord amb allò
que disposa l’Annex V del Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament general de vehicles.
5. En tot cas, el concepte genèric de "tractors" a què es refereix la lletra A.2)
de les tarifes indicades comprèn tant els tractors de camions com els tractors
d'obres i serveis.
6. Les furgonetes tributen com a camions, d'acord amb la seva càrrega útil,
llevat que el vehicle estigui autoritzat per a més de 10 places, incloent-hi el
conductor, llavors haurà de tributar com a autobús.
7. Els motocarros tenen la consideració, a l'efecte d'aquest impost, de
motocicletes i, per tant, han de tributar per la capacitat de la seva cilindrada.
8. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat
el que porti la potència d'arrossegament i els remolcs o semiremolcs
arrossegats.
9. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense
ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica
han de tributar segons les tarifes corresponents als tractors.
10.

Els vehicles terreny s’assimilen als turismes.
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Article 2. Bonificacions potestatives
1. S'aplica una bonificació del 75 per cent de la quota de l’Impost, incrementada
o no, a favor dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una
menor incidència en el medi ambient per algun dels següents motius:
a) Pel consum del tipus de carburant següent:
a.1. Biogàs.
a.2. Gas natural comprimit.
a.3. Metà.
a.4. Metanol hidrogen.
a.5. Derivats d’olis vegetals.
b) Per disposar de motors amb les característiques següents:
b.1. Vehicles 100% elèctrics.
2. S'aplica una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost, incrementada
o no, a favor dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una
menor incidència en el medi ambient per algun dels següents motius:
a) Per disposar de motors amb les característiques següents:
a.1. Vehicles híbrids o biomodals, que combinen els motors elèctrics i
els motors de combustió interna..
3. S'aplica una bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost,
incrementada o no, a favor dels titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics d'acord amb allò que disposa el
Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, que aprova el Reglament de
Vehicles Històrics.
b) Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a
partir de la data de fabricació. Si no és coneguda, s’ha de tenir en compte
la de la seva primera matriculació o, si hi manca, la data en què el
corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.
4. Per a poder gaudir de les bonificacions previstes en els apartats 1 i 2
d’aquest article, els interessats han d’instar la seva concessió indicant la
causa del benefici i aportar el permís de circulació, la targeta d'inspecció
tècnica i la resta de medis de prova que n’acreditin el dret al gaudi.

NÚM. 16. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS.

21

Adhesió íntegra al text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona.
Aprovar l’annex següent:
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE
L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE l’INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS URBANS, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS
ELEMENTS
D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA
ACORDATS
PER
L’AJUNTAMENT
Article 1. Quadre de percentatges en funció del període de generació:
Període de generació
Entre 1 i 5 anys
Fins a 10 anys
Fins a 15 anys
Fins a 20 anys

Percentatge
2,20 %
2,00 %
2,10 %
2,20 %

Article 2. Quadre de tipus impositius per determinar la quota tributària
Període de generació
Entre un i cinc anys
Fins a 10 anys
Fins a 15 anys
Fins a 20 anys

Tipus
16,00 %
16,00 %
16,00 %
16,00 %

Article. Bonificacions potestatives
1. S'aplicarà una bonificació d’acord amb l’escalat que tot seguit s’indica en
aquelles transmissions de béns o de la transmissió o constitució de drets
reals de gaudiment limitadors del domini que es donin les següent
condicions:
a) Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort.
b) Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents,
adoptats, cònjuge, ascendents o adoptants,
c) Que l’immoble sigui el domicili fiscal del subjecte passiu.
Valor cadastral del sòl
Fins a 20.000,00€

Percentatge
90,00 %
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De 20.000,01 a 30.000,00€
De 30.000,01 a 40.000,00€
De 40.000,01 a 50.000,00€
De 50.000,01 en endavant

80,00 %
70,00 %
60,00 %
60,00 %

Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:
a) Certificat de defunció.
b) Document públic d’acceptació d’herència

NÚM. 17. ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Adhesió íntegra al text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona.

NÚM. 18. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
Adhesió íntegra al text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona.
Aprovar l’annex següent:
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE
L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT.
Article 1. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 3,50 per cent .
Article 2. Taula de mòduls per la determinació de la base imposable
EDIFICACIÓ. Edificacions de nova planta i addicions i obres de reforma i
rehabilitació.

23

Tipologia

Preu de referència

1.- Ascensor.
4.626,50 €/m2
2.- Arquitectura monumental. Discoteques. Hotels 5*.
Museus. Teatres, Auditoris. Sales de cinema.
2.1.- OBRA NOVA
2.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en
tot tipus d’edifici.
2.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’edifici.
2.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
2.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
2.2.1.rehabilitació
integral
d’edifici
conservant
exclusivament les façanes.
2.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
2.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
2.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
3.- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris.
3.1.- OBRA NOVA
3.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en
tot tipus d’edifici.
3.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’edifici.
3.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
3.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
3.2.1.rehabilitació
integral
d’edifici
conservant
exclusivament les façanes.
3.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
3.2.2.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
3.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes
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1.665,54 €/m2
1.526,74 €/m2
1.387,95 €/m2
1.249,15 €/m2
971,56 €/m2
693,97 €/m2

416,38 €/m2

1.554,50 €/m2
1.424,96 €/m2
1.295,42 €/m2
1.165,87 €/m2
906,79 €/m2
647,71 €/m2
388,62 €/m2

sense substitució de tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
4.- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4*. Centres d’
investigació i laboratoris universitaris. Centres
penitenciaris. Estacions, Aeroports i terminals de
transport. Facultats i escoles universitàries. Saunes.
4.1.- OBRA NOVA
4.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en
tot tipus d’edifici.
4.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’edifici.
4.2.1.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
4.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
4.2.1.rehabilitació
integral
d’edifici
conservant
exclusivament les façanes.
4.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
4.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
4.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
5.- Edificis de jutjats. Laboratoris d’ anàlisi. Palaus d’
exposicions i congressos.
5.1.- OBRA NOVA
5.2.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en
tot tipus d’ edifici.
5.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’ edifici.
5.2.1.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
5.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
5.2.1.rehabilitació
integral
d’edifici
conservant
exclusivament les façanes.
5.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
5.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
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1.443,46 €/m2
1.323,17 €/m2
1.202,89 €/m2
1.082,60 €/m2
842,02 €/m2
601,44 €/m2

360,86 €/m2

1.332,43 €/m2
1.221,39 €/m2
1.110,36 €/m2
999,32 €/m2
777,25 €/m2
555,18 €/m2

5.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
6.- Aparhotel i residències. Cementiris . Centres de
culte.
Clubs
socials
amb
serveis.
Edificis
administratius. Edificis de serveis públics. Hotels de
3*
6.1.- OBRA NOVA
6.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en
tot tipus d’ edifici.
6.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’ edifici.
6.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
6.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
6.2.1.rehabilitació
integral
d’edifici
conservant
exclusivament les façanes.
6.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
6.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
6.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
7.- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alts
equipaments. Edificis d’ oficines. Escoles i instituts
grau mig. Hotels de 2*. Laboratoris industrials. Locals
bancaris. Oficines. Pavellons i complexos esportius i
d’oci. Restaurants i cafeteries.
7.1.- OBRA NOVA
7.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en
tot tipus d’ edifici.
7.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’ edifici.
7.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
7.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
7.2.1.rehabilitació
integral
d’edifici
conservant
exclusivament les façanes.
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333,10 €/m2

1.221,39 €/m2
1.119,61 €/m2
1.017,83 €/m2
916,04 €/m2
712,48 €/m2
508,91 €/m2

305,35 €/m2

1.110,36 €/m2
1.017,83 €/m2
925,30 €/m2
832,77 €/m2

7.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
7.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
7.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
8.- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP.
Hostals i pensions. Hotels d’ 1*. Llars d’ infants i
parvularis. Piscines cobertes.
8.1.- OBRA NOVA
8.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en
tot tipus d’ edifici.
8.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’ edifici.
8.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
8.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
8.2.1.rehabilitació
integral
d’edifici
conservant
exclusivament les façanes.
8.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
8.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
8.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
9.- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria
intensiva i escorxadors. Habitatge adossat. Habitatge
unifamiliar. Sales d’usos múltiples.
9.1.- OBRA NOVA
9.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en
tot tipus d’edifici.
9.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’edifici.
9.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
9.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
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647,71 €/m2
462,65 €/m2

277,59 €/m2

999,32 €/m2
916,04 €/m2
832,77 €/m2
749,49 €/m2
582,93 €/m2
416,38 €/m2

249,83 €/m2

888,28 €/m2
814,26 €/m2
740,24 €/m2

9.2.1.rehabilitació
integral
d’edifici
conservant
exclusivament les façanes.
9.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
9.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
9.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de façanes
sense substitució de tancaments. (Aplicat a la
superfície de façana).
10.- Habitatge col·lectiu. Vestidors.
10.1.- OBRA NOVA
10.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r
en tot tipus d’ edifici.
10.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’edifici.
10.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
10.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
10.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant
exclusivament les façanes.
10.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
10.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
10.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a
la superfície de façana).
11.- Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems
comercials sense ús. Pistes poliesportives cobertes.
Plantes altes edifici industrial.
11.1.- OBRA NOVA
11.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r
en tot tipus d’edifici.
11.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’edifici.
11.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
11.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
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666,21 €/m2
518,16 €/m2
370,12 €/m2

222,07 €/m2

777,25 €/m2
712,48 €/m2
647,71 €/m2
582,93 €/m2
453,39 €/m2
323,85 €/m2

194,31 €/m2

666,21 €/m2
610,69 €/m2
555,18 €/m2

11.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant
exclusivament les façanes.
11.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
11.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
11.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a
la superfície de façana).
12.- Construccions auxiliars o annexes. Edificis
industrials , tallers i fàbriques. Garatges. Graners o
magatzem. Piscines descobertes. Quadres estables.
12.1.- OBRA NOVA
12.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r
en tot tipus d’edifici.
12.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’edifici.
12.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
12.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
12.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant
exclusivament les façanes.
12.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
12.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
12.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a
la superfície de façana).
13.- Magatzems i naus industrials.
13.1.- OBRA NOVA
13.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r
en tot tipus d’edifici.
13.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’edifici.
13.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
13.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
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499,66 €/m2
388,62 €/m2
277,59 €/m2

166,55 €/m2

555,18 €/m2
508,91 €/m2
462,65 €/m2
416,38 €/m2
323,85 €/m2
231,32 €/m2

138,79 €/m2

388,62 €/m2
356,24 €/m2
323,85 €/m2

13.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant
exclusivament les façanes.
13.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
13.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
13.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a
la superfície de façana).
14.- Coberts.
14.1.- OBRA NOVA
14.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r
en tot tipus d’ edifici.
14.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en
tot tipus d’ edifici.
14.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)
14.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ
14.2.1.- rehabilitació integral d’edifici conservant
exclusivament les façanes.
14.2.2.- reformes que afectin elements estructurals.
14.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals.
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).
14.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació de
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a
la superfície de façana).

291,47 €/m2
226,70 €/m2
161,92 €/m2

97,15 €/m2

333,10 €/m2
305,35 €/m2
277,60 €/m2
249,83 €/m2
194,31 €/m2
138,79 €/m2

83,27 €/m2

URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL.
Tipologia

Preu de referència

1.- Piscines (sense cobrir).
2.- Parcs i jardins.
3.- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes
i cobertes. Graderies. Obres d’urbanització.
4.- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt.
Tanques i murs. Urbanització bàsica. (*)

30

508,91 €/m2
185,06 €/m2
138,79 €/m2
101,78 €/m2

5.- Urbanització complementària. (**). Paviments amb
drenatge.
6.- Condicionament de terreny.
7.- Estesa de línia elèctrica soterrada
8.- Estesa de línia elèctrica per façana
9.- Estesa de línia elèctrica aèria
Suport de formigó de línia elèctrica aèria
Suport metàl·lic de línia elèctrica aèria
(*) Urbanització bàsica:
Moviment de terres
Xarxa de clavegueram
Xarxa d’ aigua
Xarxa d’ electricitat
Telecomunicacions

46,26 €/m2
23,13 €/m2
25,00 € m/l
15,00 € m/l
10,00 € m/l
1.000,00 €/unitat
1.800,00 €/unitat

15%
35%
15%
20%
15%

(*) Urbanització complementària:
Pavimentació
50%
Voreres
25%
Enllumenat
10%
Jardineria i mobiliari urbà 15%

NÚM. 19. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Adhesió íntegra al text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona.
Aprovar l’annex següent:
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE
L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Coeficient de situació
Categoria

Índex de
situació
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Primera

1,00

Segona

1,00

Tercera

1,00

Quarta

0,90

Cinquena

1,00

Sisena

1,00

Article 2. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
1. Beneficis fiscals
a) S’aplicarà una bonificació del 50 per cent de la quota tributària a aquells que
iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota
municipal, durant els 5 primers anys d’activitat següents a la conclusió del
segon període impositiu de desenvolupament d’aquella.
Per poder gaudir d’aquesta bonificació es requereix que l’activitat econòmica
no s’hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat, en els termes regulats
a la lletra b) de l’apartat primer de l’article 6.
Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin realitzant
en el municipi activitats empresarials subjectes a aquest, no es considerarà
que s’inicia una activitat en els següents casos:
1. Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
2. Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que
es venia exercint.
3. Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de
l’activitat que ja es venia realitzant.
4. Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la
realització de l’activitat per la que es venia tributant.
Aquesta bonificació, té caràcter pregat.
b) S’aplicarà una bonificació per creació d’ocupació del 50 per cent de la quota
tributària, per aquells subjectes passius que tributin per quota municipal i
hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors amb
contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de
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l’aplicació de la bonificació, en almenys 2 treballadors, en relació amb el
període anterior a aquell, en els centres situats en el municipi.
Per al càlcul del promig es multiplicarà el nombre de treballadors amb
contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu
durant aquest i es dividirà el resultat pels dies de durada del període, o per
365 dies si aquest és d’un any, amb les següents particularitats:
1. En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses, el
còmput de les plantilles de l’any base es realitzarà atenent a la situació
conjunta de les empreses afectades abans i després de l’operació.
2. En els supòsits de subjectes passius que realitzin activitats en més
d’un municipi, no es considerarà increment de plantilla el trasllat de
treballadors ja integrats en l’empresa en centres d’activitat situats en
el municipi.
3. Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà l’equivalent
al nombre d’aquests, en funció de la durada d’una jornada laboral
completa.
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, es incompatible amb la regulada
a l’apartat anterior.
c) S’aplicarà una bonificació del 50 per cent de la quota tributària, per aquells
subjectes passius que tributin per quota municipal i que utilitzin o produeixin,
per al desenvolupament de les activitats que porten a terme al municipi,
energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia (eòlica,
solar, a partir de biomassa....) o a partir de sistemes de cogeneració, sempre
que la producció es realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i el
consum de l’energia així obtinguda es realitzi en activitats realitzats en dit
terme; si el subjecte passiu es limita a utilitzar aquest tipus d’energia, sense
produir-la, el seu consum ha de representar, almenys, un 80 per cent del
total de l’energia que utilitzi per a les activitats realitzades en el municipi.
La bonificació tindrà caràcter pregat i una duració màxima de 5 períodes
impositius, a comptar des de l’inici de la producció, la posada en marxa
de la instal·lació o de la utilització de l’energia i s’aplicarà des del període
impositiu en que es sol·liciti.
Les bonificacions regulades en aquesta lletra són incompatibles entre sí i
amb les regulades als apartats anteriors.
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2. Procediment de concessió de beneficis fiscals:
a) La sol·licitud per al reconeixement de la bonificació establerta a la lletra
a) de l’apartat anterior s’haurà de presentar en el termini d’un mes des de
l’inici de l’activitat, acompanyada de la documentació acreditativa del
compliment dels requisits exigits.
b) La sol·licitud per al reconeixement de la resta de bonificacions previstes
en l’apartat primer d’aquest article s’han de presentar dins del primer
trimestre del període impositiu en que siguin d’aplicació, acompanyant la
documentació acreditativa.
c) La resolució per la qual es reconeix el dret al gaudi d’un benefici fiscal
fixarà el període impositiu des del que s’entén concedit. No obstant això,
els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi
fermesa tindran efectes des de l’inici del període impositiu a què es
refereix la sol·licitud, sempre que en la data de meritament del tribut hagin
concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudi.
d) El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos
des de la data de presentació de la sol·licitud. Si l’acord es dicta amb
posterioritat a la fi d’aquest, per causes no imputables al subjecte passiu,
la devolució que pugui correspondre inclourà l’interès de demora regulat
a l’article 26 de la Llei general tributària.

NÚM. 20. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
Adhesió íntegra al text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona.
Aprovar l’annex següent:
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE
L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ
COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA
ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Determinació de la quota líquida
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els
tipus de gravamen següents:

34

Tipus1
0,67 %
0,40 %

Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans
Béns immobles rústics
Béns immobles de
característiques especials
2.

1,30 %

La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra amb l'import de les
bonificacions que són d’aplicació.

Article 2. Exempcions potestatives
1. Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan
exempts tots els béns immobles amb una quota líquida inferior a
− Béns immobles urbans: 3 euros
− Béns immobles rústics: 3 euros
En el cas d’agrupació en un únic document de cobrament de totes les quotes,
el límit s’aplica a la suma d’aquestes.
2. Els béns dels quals són titulars els centres sanitaris de titularitat pública,
sempre que els mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins
específics dels referits centres. Per gaudir d'aquesta exempció cal adjuntar a la
corresponent sol·licitud, la següent documentació:
- Acreditació de la titularitat del bé immoble.
- Acreditació de l'afecció del centre a finalitats sanitàries.
3. En relació amb l’anterior apartat és d’aplicació el que s’estableix a l’apartat 4
de l’article 2 d’aquesta Ordenança.
Article 3. Bonificacions potestatives
S’aplicarà una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost,
sempre que així es sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, en
immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de
rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu
immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprèn des del període impositiu
següent a aquell en què s'inicien les obres fins el posterior a l'acabament de les
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mateixes, sempre que durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o
construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes
impositius.
Per gaudir d'aquesta bonificació cal reunir els següents requisits:
− El benefici només s’atorga a subjectes que realitzen activitats que
suposen l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i/o dels
recursos humans, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució
de béns o serveis.
− El sol·licitant ha de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar,
titular d'algun dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel
tribut.
− Els béns susceptibles d'estar bonificats no poden estar inclosos a
l’immobilitzat d'aquestes empreses.
− La resolució que atorga el benefici determina la durada del mateix, que
en cap cas pot ser superior a tres períodes impositius. Si durant el període
de vigència de la bonificació finalitzen les obres d’urbanització,
construcció o promoció immobiliària, en aquest darrer cas per venda de
l’immoble, el subjecte passiu beneficiari està obligat a comunicar aquesta
circumstància a l’òrgan encarregat de la gestió tributària. L’incompliment
d’aquesta obligació esdevé infracció d’acord amb la Llei General
Tributària.
Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:
− Acreditació de la titularitat d'algun dels drets gravats amb l'impost.
− Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en què consti la
data de l’inici de les obres.
− Acreditació de l'alta al Cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
− Còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles respecte al bé immoble
del que se sol·licita la bonificació.
− Aportació dels estatuts de la societat on s’indiqui que l’objecte social és
la d’urbanització, construcció o promoció immobiliària tant d’obra nova
com de rehabilitació.
− Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a
l’immobilitzat o certificat expedit per l’Administrador relatiu a la no inclusió
dins l’immobilitzat dels béns immobles objecte de les obres.
− Comunicació de la/es referència/es cadastral/s de l’immoble/s sobre el/s
que es van a realitzar les noves construccions i/o obres de rehabilitació
integral. Si aquestes obres afecten a diverses parcel·les, s’haurà de
comunicar la referència cadastral de cadascuna d’elles.
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Quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer exercici caldrà
aportar, anualment, un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres
sobre l’estat d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització i
construcció efectivament realitzades.
Article 4. Bonificacions potestatives
1. Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família
nombrosa gaudeixen d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre
béns immobles de naturalesa urbana corresponent als immobles que
constitueixen el domicili habitual, entenent aquest com aquell domicili en que
es resideixi efectivament més de 183 dies a l’any. L’aplicació del benefici es
realitza sota les següents condicions:
a) Import de la bonificació.
Gaudiran d’una bonificació mínima del 10 per cent sempre que l’immoble
tingui un valor cadastral inferior als 150.000,00 euros.
Aquesta bonificació es veurà incrementada segons el següent nivell
d’ingressos:
Un 80 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferiors a 3
vegades el Salari Mínim Interprofessional.
Un 70 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferiors a 3,5
vegades el Salari Mínim Interprofessional.
Un 60 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferiors a 4
vegades el Salari Mínim Interprofessional.
Un 50 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferiors a 4,5
vegades el Salari Mínim Interprofessional.
Un 40 % més si els ingressos de la unitat familiar són inferiors a 5
vegades el Salari Mínim Interprofessional.
b) Requisits subjectius
La bonificació s’aplicarà prèvia petició dels interessats presentada abans
del dia 31 de desembre de l’any anterior en que hagi de sortir efectes.
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També es consideren titulars de família nombrosa els cotitulars de les
mateixes que acreditin aquesta condició mitjançant document de
reconeixement emès pel Departament de Benestar i Família en relació
amb el període impositiu d’exacció de l’impost.
c) Requisits objectius.
Si un mateix titular o cotitular de les famílies nombroses fos subjecte
passiu per més d’un bé immoble urbà s’aplica el benefici al bé immoble
que sigui el domicili fiscal del titular o cotitular de la família nombrosa.
Aquesta bonificació no serà aplicable a béns immobles que tinguin
determinats usos com aparcaments o trasters.
2. Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, o altres energies renovables,
se’ls aplicarà una bonificació del 25 per cent de la quota íntegra de l’impost.
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les
instal·lacions per produir calor incloguin col·lectors que disposin de
l’homologació adient per part de l’administració corresponent.
No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siguin
obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria.
3. Als béns immobles d’organismes públics d’investigació i els d’ensenyament
universitari se’ls aplica una bonificació del 60 per cent.
Article 5. Fraccionament de padrons
1. L’Ajuntament fraccionarà en 2 terminis el pagament de l’impost sobre bens

immobles de naturalesa urbana. Aquests terminis de pagament seran
degudament establerts en els corresponents calendaris fiscals que es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.
2. Quan el fraccionament de les quotes suposi import inferior a la quota mínima

que queda establerta com a exempta per raons d’eficiència i economia en la
gestió recaptatòria del tribut determinades en la present ordenança, aquest
import mínim resultant no es tindrà en compte i es liquidarà l’impost per la
quota líquida aplicable a l’objecte tributari.
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NÚM. 21. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS.
Modificar l’article 6. Quota Tributària, que quedarà redactat de la següent
manera:
Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Matrícula:
Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolarització
Escolarització de 8.30 a 12.30 h. i de 15 a 17.30 h
empadronats
Escolarització de 8.30 a 12.30 h. i de 15 a 17.30 h no
empadronats
Escolarització jornada parcial (3 hores) empadronats
Escolarització jornada parcial (3 hores) no empadronats

100 €
200 €
225 €
120 €
135 €

Tarifa 2. Quotes serveis de menjador
Horari: de 12.30 a 15 h
Tarifa mensual
Tarifa diària (esporàdica)
Tarifa mensual berenar
Tarifa diària berenar (esporàdica)
Tarifa mensual berenar papilla fruita

125 €
9€
35 €
4€
45 €

Tarifa 3. Quotes servei d’acollida
Tarifa mensual
½ hora
1 hora
2 hores
3 hores
Tarifa per hora (esporàdica)

25 €
50 €
100 €
150 €
5€

Tarifa 4. Nous serveis
Joc en família. Preu per hora
Ioga en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)
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8€
25 €

Massatge en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)
Anglès en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)
Estada per hores. Preu per hora

25 €
25 €
5€

2. S’aplicaran les següents bonificacions en funció dels ingressos segons la
renda familiar anual (ingressos bruts de la unitat familiar):

Renda

Bonificacions
sobre les quotes
mensuals
d’escolarització

Tarifa mensual
d’escolarització
empadronats
Complet

Fins a 15.000 €
De 15.001 a 18.000 €
De 18.001 a 21.000 €
De 21.001 a 24.000 €
Més de 24.000 €

20%
15%
10%
5%
0%

160 €
170€
180 €
190 €
200 €

½ jorn

96 €
102 €
108 €
114 €
120 €

Tarifa mensual
d’escolarització no
empadronats
Complet

½ jorn

180 €
108 €
191€ 114,75 €
202 € 121,50 €
214 € 128,25 €
225 €
135 €

3. En el cas que els usuaris de la llar d’infants siguin 2 germans/nes, el segon,
individualment gaudirà d’una bonificació de la quota del 5% que s’afegirà a la
bonificació esmentada en el punt anterior.
4. Als efectes d’obtenir les reduccions esmentades en els punts anteriors,
s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud acompanyada de la
documentació oportuna, justificant la renda obtinguda per tots els membres de
la unitat familiar, davant l’ajuntament, en cas de no presentar-se cap
documentació justificativa de la renda s’entendrà que renuncien a la subvenció
que, per aquest concepte es pogués aplicar.
L’ajuntament podrà reclamar la documentació que estimi pertinent per tal de
completar la ja presentada per justificar l’obtenció de renda.
Formen la unitat familiar tots els empadronats en la vivenda en que es trobi
empadronat el menor, així com, en cas de no estar empadronats amb el menor,
els seus pares.
5. Per la devolució bancària d’un rebut de quota mensual es cobrarà l’import
carregat per l’entitat bancària a l’ajuntament.
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6. L’escolarització a mitja jornada resta condicionada a la disponibilitat de
places, tenint preferència el servei a jornada completa.
En el supòsit que es gaudeixi de plaça a mitja jornada i es rebi sol·licitud de
plaça a jornada sencera, l’usuari a temps parcial que hagi fet la darrera
inscripció podria veure amortitzada la seva plaça sense dret a indemnització,
quan per circumstàncies del servei així es requereixi. Aquest usuari només
mantindria la preferència en cas de reconvertir la seva plaça a temps complert.
NÚM. 22. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
Modificar l’article 5. Quota Tributària, que quedarà redactat de la següent
manera:
Article 5è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la
naturalesa dels servei o activitat, d’acord amb les tarifes següents:
Concessió i expedició de llicències
Autorització per la substitució del vehicle
Autorització de la transmissió de la llicència a favor de
tercers
Autorització de la transmissió de la llicència a favor d’un
assalariat
Autorització de la transmissió de la llicència a favor d’un
familiar de primer grau
Autorització de la transmissió de la llicència a favor del
cònjuge vidu o fill menor d’edat

2.000,00€
75,00€
2.000,00€
1.000,00€
500,00€
500,00€

NÚM. 25. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
LA CELEBRACIÓ DE BODES CIVILS
Modificar l’apartat 2. A.1) de l’article 4 de l’ordenança, que quedarà redactat de
la següent manera:
A.1) Quan el nombre d’assistents a la celebració ho permeti, l’acte podrà tenir
lloc al despatx de l’alcalde o regidor delegat, en el qual cas no s’aplicarà cap
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tarifa, llevat que calgui procedir a la neteja posterior del carrer (arròs, flors, etc.),
en què s’aplicaran 80,00€.
Modificar l’apartat 2. B.1) de l’article 4 de l’ordenança, que quedarà redactat de
la següent manera:
B.1) Quan el nombre d’assistents a la celebració ho permeti l’acte podrà tenir
lloc al despatx del jutge de pau, en el qual cas no s’aplicarà cap tarifa, llevat
que calgui procedir a la neteja posterior del carrer (arròs, flors, etc.), en que
s’aplicarà una tarifa de 80,00€.

NÚM. 26. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MUNICIPAL.
Modificar l’article 6 de l’ordenança, que quedarà redactat de la següent manera:
Article 6è. Tarifa
Reserva de plaça
Mensualitat

30,00€
30,00€

La tarifa de reserva de plaça s’estableix en concepte de matrícula, no essent
retornable en cap cas.
Els usuaris del servei que acreditin ser membre d’una família nombrosa estaran
exempts d’abonar l’import corresponent a la reserva de plaça i tindran una
reducció de 5,00 euros en la mensualitat.

NÚM. 27. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS
DELS ESPAIS MUNICIPALS.
Modificar l’article 2 de l’ordenança, que quedarà redactat de la següent manera:
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Article 2. Fet imposable
Consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial dels següents
espais municipals:
- Sala baixos del Centre Cultural
- Sala 33 del Centre Cultural
- Sala Polivalent del Centre Cultural
- Auditori
- Terrassa del Castell
- Arbreda del parc municipal de la Torre d’en Guiu
- Gimnàs escoles noves
- Sala baixos de l’ajuntament
Modificar l’article 6 de l’ordenança, que quedarà redactat de la següent manera:
Article 6. Quota tributària
ESPAIS MUNICIPALS

Utilització
puntual
Euros/hora
-Sala Polivalent
100
-Teatre-Auditori
200
-Sala 33
7,00€
Sala baixos del Centre Cultural
7,00€
Gimnàs escoles noves
7,00€
Sala baixos ajuntament
7,00 €
Terrassa Castell
500,00€/3 hores
Arbreda Torre d’en Guiu
25,00€/aniversari

Utilització
continuada
Euros/hora
No es permet
No es permet
3,50€
3,50€
3,50€
No es permet
No es permet
No es permet

L’ús de l’arbreda de la Torre d’en Guiu per a la celebració d’un aniversari, quan
l’homenatjat estigui empadronat al municipi, serà gratuïta.
Afegir un apartat 5 i 6 a l’article 7 de l’ordenança amb la redacció següent:
5. Per poder gaudir de l’ús d’aquestes instal·lacions caldrà acreditar disposar
d’una assegurança de responsabilitat civil i de danys dels usuaris que cobreixi
l’activitat a realitzar.
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6. Els usuaris de l’arbreda de la Torre d’en Guiu per a la celebració d’aniversaris,
estiguin o no empadronats, hauran de dipositar prèviament una fiança per
import de 50,00€, que les hi serà retornada un cop finalitzi l’activitat sempre i
quan el recinte es deixi en les mateixes condicions que a l’inici del seu ús.
Segon.- Derogar i deixar sense efecte les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:
NÚM.13. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL
TRANSPORT DE LES PERSONES AFECTADES PER DISMINUCIONS
FÍSIQUES I PSÍQUIQUES ALS CENTRES OCUPACIONALS
Tercer.- Aquest acord provisional i els textos de les modificacions de les
ordenances fiscals s’han d’exposar al públic al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, les al·legacions que estimin
convenients.
Quart.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text
íntegre de les modificacions de les ordenances es publicaran al Butlletí Oficial de
la Província, moment en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”
Intervé el Sr. Carles Guillén per agrair la celebració d’una Junta de portaveus
malgrat esser aquesta una sessió extraordinària del Ple i no ser preceptiva
aquella. No obstant, el seu grup s’abstindrà doncs en base a l’experiència
viscuda al municipi veí dels Pallaresos amb el tema de la taxa per al
subministrament d’aigua potable i EMATSA és el Consell d’Administració de
l’Empresa Municipal qui determina tarificació.
Intervé el Sr. Secretari per informar de les gestions fetes en la qüestió del lloguer
de nínxols, com és el cas de Taradell, Barcelona, Sitges, Lleida o Valls en què
es lloguen els nínxols per dos anys amb pròrroga per dos anys més en casos
concrets.
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Intervé el Sr. Joan Díaz dient que el seu grup s’abstindrà malgrat valorar
positivament el feed-back establert amb l’equip de govern i que han estat
escoltades algunes de les seves propostes. Diu que el tema aigua sempre ha
estat bel·ligerant. L’horitzó és l’harmonització amb EMATSA i en base a aquest
paràmetre, si firméssim ara l’harmonització, l’increment seria d’un 200%. Si
EMATSA tingués congelades les seves tarifes l’increment seria el que es diu,
però cal tenir en comptes que ells també pugen les seves i així, al final del
procés, l’increment a aprovar el darrer any pot ser equivalent a doblar el rebut.
Alhora, i pel que fa les escombraries, resta en l’aire la taxa definitiva a resultes
del nou contracte que licitarà el Consell Comarcal.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà i Mensa, Teresa
M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat i M Goretti Gatell i Anglès.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria simple o ordinària.
Intervé el Sr. Joan Morlà per dir que pel seu grup, Unicat, el tema de l’aigua
escau legislat ho entenen dient i per això s’abstenen.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6/2015, DE TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDIT.

Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Expedient referent a la modificació de crèdits 06/2015 del pressupost de
despeses mitjançant transferència de crèdit
ANTECEDENTS
Per ordre de l’Alcaldia de data d’avui s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdits mitjançant transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostàries pertanyents a grups de programa diferents, a fi i efecte de
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poder atendre compromisos de despesa que s’han previst realitzar durant
aquest exercici econòmic, pels quals no existeix crèdit suficient consignat en el
vigent Pressupost de la Corporació, i considerant que es disposa dels mitjans
de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial
Decret 500/1990.
D’acord amb l’article 179.1 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, les entitats locals han de
regular, en les Bases d’execució del pressupost, el règim de transferències i
han d’establir, en cada cas, l’òrgan competent per autoritzar-les. En qualsevol
cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de
programa correspon al Ple de la corporació, tret que les baixes i les altes afectin
crèdits de personal.
Les transferències proposades afecten diferents grups de programa i no
inclouen modificacions del capítol 1. Tampoc afecten els crèdits ampliables, ni
els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
Les baixes que es proposen com a finançament no afecten al normal
funcionament dels serveis municipals
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
La modificació proposada compleix amb els preceptes de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, ja que no es produeix un increment del pressupost total
Per tot l’anterior, aquesta Alcaldia PROPOSA al Ple de la Corporació, l’adopció
de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 06/2015, per
import de 47.000,00€, consistent en una transferència de crèdits entre
aplicacions de diferent grup de programa, d’acord amb el següent detall:
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Aplicació
pressupost.
011-91302
1621-22719
920-48917

Descripció
Amortització préstecs llarg
termini
Recollida i eliminació
d’escombraries
Altres subvencions.

Pressupost
actual

Altes de
crèdits

Pressupost
final

139.000,00

7.000,00

146.000,00

460.000,00

35.000,00

495.000,00

28.000,00

5.000,00

33.000,00

Total altes de crèdits

Aplicació
pressupost.
151-48922
440-22711

Descripció
Subvenció energia elèctric
urbanitzacions
Servei transport escolar
escola l’Agulla

47.000,00

Pressupost
actual

Baixes de
crèdits

Pressupost
final

7.000,00

-3.000,00

4.000,00

34.000,00

-3.000,00

31.000,00

920-22722

Serveis de recaptació (BASE)

90.000,00

-14.000,00

76.000,00

920-22618

Altres

8.000,00

-5.000,00

3.000,00

920-22605

Despeses SAM instrucció
expedients

5.000,00

-4.000,00

1.000,00

920-22103

Combustibles i carburants

12.000,00

-4.000,00

8.000,00

920-22114

Gasoil calefacció escoles

13.500,00

-6.000,00

7.500,00

920-22199

Altres subministraments

4.200,00

-4.000,00

200,00

920-21600

Equips per a processos
d’informació

6.000,00

-2.000,00

4.000,00

920-22200

Telèfon i fax

24.000,00

-2.000,00

22.000,00

Total baixes de crèdits

-47.000,00

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització
del període d’exposició pública, per resoldre-les.”
Tot seguit intervé el Sr. Marcelo Tarantino per manifestar que si s’elimina un
punt controvertit el vot serà favorable. En concret es tracta de 5.000 € de
subvenció al CF El Catllar.
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Seguidament intervé el Sr. Díaz per dir que respecte de la qüestió de la
subvenció malgrat li han canviat el nom el problema o el rerefons és el mateix.
El Sr. Secretari intervé dient que es pot treure la quantia controvertida i mantenir
la resta dels imports. Per atendre les obligacions compromeses farien falta
5.000 €. Tècnicament és indistint suplementar una o altra partida, doncs van a
parar a la mateixa bossa de vinculació. Si no entren potser no es pugui donar
compliment a alguna d’aquelles obligacions.
La Sra. M Teresa Canela diu que caldria detallar més les partides.
El Sr. Morlà observa que el concepte altres és massa genèric per poder aprovar
la proposta.
Intervé el Sr. Alcalde que recollint les observacions efectuades pels regidors
modifica la proposta inicialment presentada, eliminant la partida de 5.000 €
controvertida i rebaixant la quantitat equivalent de l’apartat de finançament per
tal de deixar equilibrat l’expedient.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta modificada en el sentit exposat, amb
el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i
Quintero, Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela Armengol, Carles Guillén
Montserrat, M Goretti Gatell Anglès i Marcelo Javier Tarantino.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acte és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA DE DONAR CONFORMITAT A LA SOL·LICITUD DE
L’AJUNTAMENT DE SARRAL D’ACUMULACIÓ DE LA PLAÇA DE
SECRETARIA INTERVENCIÓ.

Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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Antecedents
L’ajuntament de Sarral, mitjançant Decret de l’alcaldia número 94/2015, de 6 de
novembre, ha sol·licitat la conformitat d’aquest consistori per tal que el Secretari
Interventor pugui acumular aquella plaça atès que actualment el lloc resta
cobert, de forma temporal, pel Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona.
El procés d’acumulació, necessàriament ha tenir el vistiplau i conformitat
d’ambdós ajuntaments implicats.
Vist que d’acord amb la normativa reguladora dels sistemes de selecció i
provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, i en tot cas, amb l’autorització de la Corporació
i prèvia conformitat amb els interessats, l’òrgan competent de la comunitat
autònoma respectiva podrà autoritzar l’acumulació, quan rebi la sol·licitud per
part del funcionari amb habilitació de caràcter nacional que reuneixi els requisits
per al seu acompliment.
Vist que l’exercici de l’acumulació no comportarà cap mena de minoració,
greuge o mancança respecte la plaça de secretaria intervenció ni comportarà
una minoració d’hores de prestació ni en el rendiment actual.
Fonaments de Dret
Articles 21.1.g) i h) i 92.bis de la Llei 7/1 985, de 2 d'abril, de bases de règim
local.
Article 31 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris de l’administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
Reial Decret 1174/1987,de 18 de setembre, de 18 de setembre, pel qual es
regula el Règim Jurídic dels Funcionaris de l’administració local amb habilitació
de caràcter nacional.
La Llei 7/2007, del2 d'abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
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Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats texts legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats locals.
Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les
entitats locals de Catalunya.
En conseqüència, proposo que el ple acordi:
Primer. Informar favorablement l’acumulació de la plaça de secretaria
intervenció de l’ajuntament amb la de l’ajuntament de Sarral a favor
del Sr. Jordi Reina Gelabert.
Segon.

Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Sarral i a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació, en
legal forma.

Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i
Quintero, Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier
Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat i M Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acte és aprovada per unanimitat.
I, essent les nou hores i cinquanta-cinc minuts i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present
acta.
L’alcalde

El Secretari
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