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Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUIS

Tortosa, sent les dotze hores i quaranta-cinc minuts 
del  dia  18  d'octubre  del  dos  mil  onze,  prèvia 
convocatòria  girada  a  l'efecte,  es  reuneixen,  en 
primera convocatòria, al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial, els membres de l'Excm. Ajuntament de 
Tortosa que al  marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió extraordinària sota el següent 

ORDRE DEL DIA

SERVEIS AL TERRITORI

1r.  Dictamen de proposta d'acord d'autorització de canvi d'ús de la finca núm. 18.067 situada al C.  
Comerç núm. 87 al Barri de Ferreries de Tortosa, cedida en domini per l'Ajuntament de Tortosa a la 
Generalitat de Catalunya.

SERVEIS CENTRALS

2n. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per al 2012

3r. Dictamen de proposta d'acord d'aprovació de la modificació del preu públic per a la realització del curs de 
tall i confecció.

4t. Dictamen  de  proposta  d'acord  d'aprovació  de  la  modificació  dels  preus  públics  de  l'IMACT  per  la 
realització d'espectacles i de l'Escola municipal de teatre.

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia:
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SERVEIS AL TERRITORI

01. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’AUTORITZACIÓ DE CANVI D’ÚS DE LA FINCA NÚM. 18.067 SITUADA 
AL  CARRER  COMERÇ  NÚM.  87  AL  BARRI  DE  FERRERIES  DE  TORTOSA,  CEDIDA  EN  DOMINI   PER 
L’AJUNTAMENT DE TORTOSA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

“Per acord plenari adoptat en sessió ordinària celebrada en data 4 de desembre del 2000, l’ajuntament de  
Tortosa va aprovar la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya de la finca de  propietat municipal núm. 
18067, inscrita al registre de la propietat núm. 2 de Tortosa, inscripció primera, foli 166, tom 3576, llibre 
316, situada al carrer comerç num. 87 al barri de Ferreries de la ciutat, i quina descripció és la següent:

“heredad situada en término de la ciudad de Tortosa, partida de la Cruz, de superficie mil cuatrocientos  
cuarenta metros cuadrados, cincuenta decímetros cuadrados, i una ocupación del 5,56%; lindante al norte 
con una longitud de cuarenta y dos metros i cincuenta centímetros con parcel·la número 5; este, con Ramon 
Borrull y Antonio Bonfill; y oeste con una longitud de treinta y cuatro metros cincuenta centímetros con la 
finca núm. 6”.

L’acceptació de la cessió par part de la Generalitat de Catalunya fou atorgada i  formalitzada mitjançant 
escriptura de cessió autoritzada pel senyor Mariano José Gimeno Valentín-Gamazo, notari de Barcelona,  
amb data 15 de febrer de 2006, núm. 291 del seu protocol, i a la que es va donar la corresponent publicitat  
per resolució ECF/1046/2006 de 21 de març del Departament d’Economia i Finances publicada al DOGC 
núm. 4616 de 19 d’abril.

La finca fou cedida amb la finalitat i  destinació d’ubicar una comissaria de la policia de la Generalitat-
mossos d’esquadra.

Vist que amb data d’avui s’ha construït un nou edifici de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra com a Seu 
Regional de les Terres de l’Ebre i àrea Bàsica de Policia Baix Ebre al carrer Arasa de la ciutat de Tortosa, no  
fent-se necessari per tant el mantenir la finalitat de la destinació que va fonamentar la cessió en domini de  
la finca anteriorment descrita i formalitzada en el seu dia, amb l’existència d’unes noves instal·lacions que 
funcionen a ple rendiment.

Ateses les necessitats de disposar més espais per un millor funcionament del serveis, el departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya ha manifestat la petició i l’interès d’utilitzar les instal·lacions existents 
de la finca que fou objecte de cessió per prestar i millorar els serveis judicials, entre ells la seu provisional 
del Jutjat del Social, fet que suposaria mantenir la finalitat d’utilitat pública i d’interès social disposant d’un  
nou  espai  d’ubicació  dels  òrgans  judicials,  millorant  els  serveis  a  prestar  i  en  definitiva  garantint  el 
funcionament de l’administració de justícia, comportant  un major benefici a la població de la ciutat de 
Tortosa i Comarca.  

Atès el dictamen de la Comissió informativa de serveis al territori d’aquest ajuntament en sessió celebrada  
en data 10 d’octubre del 2011, amb el vot favorable de tots els membres presents.

Al Ple de l’ajuntament de Tortosa proposo l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Autoritzar  el  canvi  d’ús,  amb destinació  per  la  ubicació  de dependències  i  serveis judicials  del  
Departament de Justícia, de la parcel·la situada al carrer Comerç núm. 87 al barri de Ferreries de Tortosa, 
finca núm. 18.067, propietat en ple domini de la Generalitat de Catalunya per títol de cessió gratuïta.

Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Tortosa per la signatura del document administratiu 
de canvi de destinació.

Tercer.- Notificar  el  present  acord  al  Departament  de  Justícia,  Departament  d’Interior,  i  Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, als efectes adients.

2



*-*-*

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que el nostre vot serà afirmatiu, però jo voldria fer al 
voltant  d'això  dos  reflexions.  Aquestes  reflexions  són  perquè  a  tot  arreu  s'intenta  ajuntar  els  llocs  on 
s'imparteix la justícia a través de les ciutat judicials, llavors aquí el que farem és que fins que no es facin les  
obres del C. De la Mercè, desplaçarem part a Ferreries i la consideració era respecte a això, que al C. Sant  
Domènech, em sembla que propietat de l'Ajuntament alguna casa bastant gran i si és així, llavors valorar la  
possibilitat de què s'hagués pogut fer allí, ja que hagués estat més prop. 

La segona reflexió seria que el grup que jo represento havíem proposat a la campanya electoral, que aquell  
espai  que ara es proposa i  que acabarem votant que sí,  el  que volíem és que s'hagués fet una escola 
bressol, entenc que també és una cosa que el grup de Convergència i Unió també portava i per lo tant, que a  
Ferreries, no dic allí, però a Ferreries reivindiquem que es tire endavant la possibilitat de fer una Escola  
Bressol, una Llar d'Infants. Aquestes eren les dos reflexions que volia fer

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Monclús, que entorn a la primera reflexió, és  
absolutament inviable, al C. Sant Domènech l'Ajuntament enlloc de cases té propietats que estan en un 
estat pràcticament de ruïna, són varies propietats que no estan connectades, estan la majoria d'elles per  
enderrocar, la majoria també estan tapiades i per tant allí podria entendre's una actuació definitiva, però 
mai una actuació provisional, perquè el cost de la inversió seria absolutament elevat. Per la seva tranquil·litat  
sàpigue que jo mateix, en l'anterior Director dels Serveis Territorials del Departament de Justícia i en l'actual  
Director dels Serveis Territorials del Departament de Justícia, hem fet un “crivatge” a tot el Casc Antic per 
veure llocs on es podria ubicar sense tenir que fer una gran inversió donat que és un lloc provisional, encara 
que fos de lloguer, el lloguer també havia de ser petit i no en vam localitzar ni un. Això bé, si vostè recorda,  
donat per una situació que es va aprovar l'any passat la implantació d'un cinquè jutjat de primera instància i  
instrucció que es va crear i es va ubicar dins del Palau de Justícia actual, aquest cinquè jutjat, però sense  
espai físic, aquest jutjat es va ficar en marxa el 30 de desembre d'aquest any passat en una situació de  
provisionalitat absoluta, perquè no es podia ficar allí i la solució que s'ha emprat és aquesta, essencialment 
perquè a l'entorn del Casc Antic no havien els metres necessaris per poder fer això i en això no trenca per  
absolutament per a res el desig de que es mantinguin tots els jutjats al Casc Antic, que és una opció que ja  
es va prendre ja fa temps, que no es fa absolutament marxa atras, precisament estem en la construcció de  
l'aparcament precisament a la  Plaça Mossèn Sol  per  un dels  motius  que ho justifica és  la  construcció 
d'aquest nou Palau de Justícia i la concentració de tots els serveis de justícia i per tant no era viable aquesta 
possibilitat que vostè m'ha apuntat d'utilitzar les propietats, que són cases pràcticament enderrocades, al C. 
Sant Domènech. 

Respecte a la proposta que vostès diuen que van fer en campanya electoral de ficar una Escola Bressol,  
doncs també una proposta molt respectuosa, però nosaltres ja en l'anterior govern i en la nostra proposta 
electoral era ficar una Escola Bressol a Ferreries, a uns terrenys que ja estan assignats, que ja són propietat  
de l'Ajuntament en aquests moments, dins del Pla Parcial del Camí de Roquetes, estan tocant a la zona que 
ja està urbanitzada i per tant aquesta és la proposta de l'anterior govern, però la proposta del grup municipal 
que jo encapçalava a les eleccions municipals i que va rebre la confiança de majoria de gent i és la que  
volíem tirar endavant, si ara aquesta proposta no tira endavant, no ara, sinó durant l'últim any i mig o dos  
anys des de que vam adquirir la propietat, dos anys i algo ja, no tira endavant és perquè la Generalitat de  
Catalunya havia suspès la convocatòria d'ajuts per a Llars d'Infants i jo ja em vaig comprometre que tan  
prompte es fiquessen en marxa, Tortosa seria la primera i estaria allí, però fer una Llar d'Infants sense l'ajut 
de la Generalitat, avui per avui és inviable, però en tot cas agraeixo les seves propostes.

*-*-*

Sotmès  l’assumpte  a  votació  ordinària,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  que  suposa  la  majoria 
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, acorda aprovar la proposta.

A continuació el Consistori coneix d'una proposta de la regidora Sra. Villarroya Martínez, dictaminada per la 
Comissió Informativa de Serveis Centrals i relativa a la modificació de les Ordenances Fiscals que han de 
regir per a l'exercici 2012.
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Intervenció Sra. Villarroya

Manifesta la Sra. Matilde Villarroya, que el propòsit d'aquest Ajuntament ha sigut enfrentar-se a la situació 
actual que està vivint el nostre país i intentar adaptar, en certa part, els ingressos de l'Ajuntament a les 
necessitats que tenim. En aquest sentit, podem dir que ens trobem en un context econòmic advers, no se li  
escapa a ningú, però també és cert que no hem volgut traslladar, igual com s'ha fet en els últims anys,  
aquesta pressió a la nostra ciutadania. 

És per això que el que nosaltres proposem és l'actualització a l'IPC en les taxes i en alguns dels impostos. 
Aquests  són  els  trets  més  generals  d'aquestes  ordenances  fiscals.  De  tota  manera  hi  han  algunes  
matisacions que els hi faré ara en brevetat. Per exemple: 

En el cas de l'IBI, és regula la bonificació de famílies nombroses. Han rebut els regidors un escrit en el qual  
fins ara havíem establert una bonificació del 90% per a totes aquelles famílies que tenien un IRSC, que és la  
Renda d'Insuficiència de Catalunya per sota de 3 vegades aquest valor i la resta, desprès d'haver-ho parlat 
especialment amb el Sr. Forcadell en Comissió. Jo li vaig comentar que estudiaríem implantar-ho en futures  
ordenances, però hem optat en Junta de Portaveus fer-ho aquesta vegada. Per lo tant,  incorporem una 
bonificació per a aquelles famílies que tenen un IRSC fins a quatre vegades l'IRSC del 75%, fins cinc vegades 
l'IRSC del  50% i  sis  vegades l'IRSC del  30%. Tot  això limitat  als  55.000 euros de valor  cadastral.  Això 
entenem que és una de les incorporacions que es fa i que s'intentarà doncs bonificar a partir d'ara en funció  
del  que és la  renda, el  nivell  de renda. Entenem que les famílies que tenen més renda, rebran menys 
bonificació que les que en tenen menys. 

D'altra banda,una altra de les modificacions que hi ha és el tema de l'IAE. Com vostès saben, nosaltres  
tenim un índex de situació que és el que actua sobre aquest impost que paguen aquelles empreses que 
tenen una facturació superior a 1.000.000 d'euros, per tant no afecta a tothom i en aquest cas, a part  
d'actualitzar-ho al 3% com ja he comentat abans, el que fem també és actualitzar el  “vialé”. Com saben 
vostès han anat apareixent en els nostres polígons d'actuació diferents carrers que moltes vegades això no 
estava incorporat en el vialé que utilitzen les nostres ordenances per tal de fer els càlculs, si no estaven 
incloses en els càlculs, l'índex multiplicador que s'utilitzava era 1 i per tant no es veia afectat, per tant el que  
hem fet és actualitzar aquest vialé a les necessitats actuals i a la situació actual de les empreses. 

D'altra banda, una de les modificacions que s'ha fet ha sigut en l'ICIO, vostès saben que l'ICIO, que és 
l'Impost de Construccions, que va juntament amb la Taxa de Llicències urbanístiques, per tant aquest dos 
sumen, fins ara eren de 3% l'ICIO i 1,2% la taxa i ara s'ha fet una redistribució que al final la suma de 
l'increment és inferior al IPC que els hi comentava i que ha quedat de la següent manera: 3,42% l'ICIO i 0,9% 
la taxa que s'ha baixat, la suma de tots dos fa que l'increment que ha patit aquest impost sigui de només el 
2,85% enlloc del 3% que és el que s'ha utilitzat per l'IPC. 

Altres consideracions que s'han tingut en compte i que s'han fet és el tema de l'ocupació de la via pública. A 
ningú se li escapa que amb l'aplicació de la Llei antitabac a la nostra ciutat igual com a la resta de ciutats 
espanyoles,  han anat  proliferant  la  sol·licitud de llicències per  ocupar la  via pública mitjançant  taules  i  
cadires  i  això  representa  un  increment  de  l'aprofitament  que  tenen els  bars,  perquè  és  un  espai  que  
guanyen i  que estan ocupant i que per lo tant poden tenir més gent. En aquest sentit,  fins ara estaven  
només regulades les que estaven fora de la calçada i  què ha succeït  doncs,  que la  casuística ha anat  
proliferant i han sortit diferents tipologies que no estaven contemplades, per lo tant el que s'ha fet és que a  
la que ja existia que era la de voreres o sigui per dalt de la calçada, en aquest cas només se l'incrementa  
l'IPC i a part n'han aparegut altres en calçada  on diferenciem dos tipus,  d'una banda el que és zona blava i  
l'altra el que és en calçada sense zona blava. Entenem que les tarifes i així ho vam parlar en Comissió i  
entenc que tots van estar d'acord que era diferent estar en zona blava ocupant zona blava que no ocupant 
zona blava i estar en calçada o fora de calçada, perquè l'aprofitament que treia el propietari era diferent i  
l'aprofitament que en treia l'Ajuntament també, per tant va haver una tarificació diferent en funció de si era  
una tipologia o una altra. Recordo també que en Comissió ho vam estar comentant i em van dir que estaven 
d'acord també en regular-ho, que era necessari  regular-ho i que s'havia de fer la diferenciació, però que si  
aquest increment o aquesta diferència o aquestes noves es podien produir de manera gradual i en l'última  
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Comissió vam comentar que ho faríem en un escalonat de tres anys, per lo tant els increments seran en tres 
anys i és també el que portem a aprovar avui.

En resum, no hi han més modificacions substancials excepte doncs alguns articles d'ordenances que es 
veien aprovats en funció del que deia la Diputació i alguns redactats que s'han millorat, a part d'això no s'ha  
tocat res més, per tant els trets més significatius com a conclusió és increment d'algunes bonificacions i 
actualització de l'IPC del que són impostos i taxes. 

Intervenció del Sr. Casanova

A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que tal i com ja vam avançar a la Comissió  
corresponent, el nostre vot serà negatiu i els nostres motius són els següents: Se'ns vols vendre com una  
actualització fiscal, quan no és més que una pujada clara i descarada d'impostos. Entendríem que si els  
ingressos dels tortosins haguessin pujat un 3%, llavors sí, però quan la gran majoria de ciutadans té el sou 
retallat, les pensions congelades o simplement és a l'atur, veiem simplement una pujada d'impostos i un 
afany recaudatori. És indignant que continuem posant la mà a la butxaca dels ciutadans. 

Podríem analitzar punt per punt, però això seria molt llarg i seria una pèrdua de temps, tot i que pensem que  
es podrien congelar molts impostos i fins i tot rebaixar-ne algun, per exemple la recollida d'escombraries és  
un atracament a mà armada. 

Sense entrar en més detall,  si  que voldríem ressaltar  dues coses que ens han cridat molt  l'atenció.  La  
primera és la gestió i tramitació d'informes d'integració social, 45 €, una quantitat ridícula per certificar allò 
que  és  incertificable,  només  cal  sortir  als  carrers  de  Tortosa  per  veure  que  el  grau  d'integració  dels 
immigrants és nul. La integració cal demostrar-la i això no es fa en 45€. La segona, és la taxa d'aprofitament 
de  domini  públic  municipal,  especialment  en  lo  que  fa  referència  a  les  terrasses  dels  bars.  Des  de 
Plataforma, tot i que estem d'acord en que es donin permisos per posar terrasses, ja que això dóna vida a la 
ciutat, també creiem que si es fa un abús perjudica la qualitat de vida dels  ciutadans i ciutadanes, això 
volem dir que es faci un control i un seguiment dels metres quadrats que tenen autoritzat, el soroll, els 
horaris, etc, ja sabem que la seva resposta serà que ho tenen controlat i la nostra resposta és que no, que el  
descontrol és total. No és un problema policial, és un problema polític, no es volen resoldre els problemes. 
Nosaltres des de Plataforma volem expressar tot el nostre carinyo, admiració i respecte a totes les forces de 
seguretat, sigui la Policia Local, els Mossos, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional. Nosaltres sempre els hem 
felicitats i a més ho hem fet públicament, el problema radica en què ja fa anys, tant des del Govern Central 
de Madrid,  de la Generalitat  i  dels diversos equips de govern que han passat per  aquí,  s'ha aplicat un  
“bonisme” lamentable i s'ha lligat de mans i peus als agents de l'ordre i no se'ls ha deixat demostrat la seva 
capacitat. 

Dit això, volem recordar que fa molts pocs dies, aquí mateix en aquesta sala, es va comentar que el deute 
municipal és de 41.000.000 €. Des del nostre grup considerem que no són els tortosins els que han de  
pagar aquest deute, qui ho ha de pagar són tot aquells que han tingut responsabilitats de govern els últims  
vint  o vint-i-cinc  anys.  Els  tortosins  no han de pagar  les  barbaritats  de tots  aquells  que ara  estan tan 
tranquils a casa seva. A qualsevol ciutadà se li embarguen els comptes per no pagar un impost municipal  
sense tenir en compte la seva situació econòmica, encara no hem vist que s'embargui a cap responsable  
d'un equip de govern, per molts barbaritats que hagi fet. 

Evidentment ni ara, ni l'any vinent, ni l'altre, mai donarem suport a qualsevol intent de voler pujar ni un 
cèntim els impostos municipals, el que cal és congelar-los o fins i tot en alguns casos rebaixar-los.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Casanova, que no es resisteix a fer alguns 
comentaris, perquè jo crec que ja salta el que es pot dir en un Ple en la llibertat d'expressió que a vostè li 
dóna haver estat elegit regidor aquí, però no val qualsevol cosa Sr. Casanova i abans de donar la paraula als  
altres portaveus dir-li dos coses. Els impostos no es poden cobrar en funció del color de la pell, ni de l'origen 
de les  persones,  no,  la  Constitució espanyola que vostè  ha acceptat  prohibeix  això  i  vostè el  que està  
demanant és això. Segona cosa, pot fer la demagògia que cregui convenient, que per això està vostè i la  
seva formació política, per fer demagògia populista barata, però dir que els deutes de l'Ajuntament els han 
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de pagar els responsables dels equips de govern que hi han hagut, això és creuar la línia, perquè si hi ha 
algun responsable al llarg dels últims trenta anys, deute que ve d'abans, però al llarg dels últims trenta anys 
no ha fet bé alguna cosa i vostè en té constància, d'aquí ara al acabar se'n va al jutjat a fiscalia i presenta la  
denúncia i sinó fa això, per dignitat el que ha de fer és callar, pot fer la crítica política que cregui convenient,  
però  no  empastifar  la  política  de  Tortosa  i  si  vostè  ve  a  empastifar  la  política  de  Tortosa,  aquí  no  li  
permetrem i per tant els tortosins han de saber que si vostè ara al sortir d'aquí no se'n va a la fiscalia i  
presenta una denúncia en nom i cognoms i proves, tot el que ha estat dient és absolutament demagògia 
barata.

Intervenció del Sr. Dalmau

A continuació pren la paraula el Sr. Dalmau, qui manifesta que el seu vot serà d'abstenció, i voldria ressenyar 
com a positiu, hi han aspectes negatius, però volem ressenyar com a positiu, la que se'ns acceptés en  
Comissió  Informativa  una petita  o una bona modificació del  que és la  taxa en establiments que tenen 
terrasses al públic que s'ha incorporat a la modificació. 

Intervenció del Sr. Forcadell 

Tot  seguit  pren la  paraula el  Sr.  Forcadell,  qui  manifesta  que comencem avançant també el  nostre vot  
d'abstenció, diríem una abstenció en positiu, abstenció més, a vegades hi ha abstenció més i a vegades hi 
ha abstenció menos, avui crec que parlem d'abstenció més. 

La situació general és molt complicada i volem començar reconeixent el difícil equilibri entre la necessitat de 
garantir uns recursos suficients per a l'Ajuntament, una autèntica odisea en els temps que corren i en canvi  
l'altra visió d'intentar que la nostra ciutadania no percebi aquesta actualització com un increment de la  
pressió fiscal i és que de fet i aquest és fonamentalment el motiu de l'abstenció, perquè també hi han coses  
positives que comentarem ara, la dificultat d'explicar alguna gent que està avui en situació molt difícil que 
un increment del 3% és una actualització. En una situació econòmica normal en que s'actualitzen els sous, 
s'actualitzen les pensions, en les que tenim uns índex d'ocupació normals, això és una actualització. De fet  
per a bona part  dels contribuents de Tortosa, de les persones que paguen aquests impostos, aquestes  
taxes, aquests preus públics a Tortosa, això serà una actualització, aquells que estan avui mantenint la seva 
ocupació, el seu nivell d'ingressos i que per tant veuran com l'increment que se suposa que aplicarem ara 
també va acompanyat d'un increment dels seus ingressos. Desgraciadament hi ha però moltíssima gent avui 
a  Tortosa  que  no  acompanya  aquest  procés,  que  està  fora  d'aquest  procés  i  que  no  està  rebent 
l'actualització dels seus ingressos i en canvi sí que està rebent l'actualització de les seves despeses, perquè 
aquí apliquem l'IPC, però és que l'IPC a banda d'aplicar-se als impostos ja suposa un increment, en aquest 
cas del 3% del que costa viure cada dia per a tota aquesta gent, nosaltres afegim aquest 3% a tot una 
situació en què ja s'ha patit el 3% a nivell general per part de la nostra ciutadania. 

Diem que entenem la dificultat d'equilibrar-ho i precisament entenem que el camí per a equilibrar-ho i aquí  
comencem a introduir un element positiu, és el que hem emprès en la limitació progressiva de la bonificació 
per a les famílies nombroses en el cas concret de l'Impost de Béns i Immobles, de la contribució com ho  
coneix la gent, ara aquelles famílies que tinguen una renta suficient no veuran tant bonificada la seva quota 
en l'impost de béns immobles i això ens sembla molt positiu i és que precisament l'equilibri com deia pot 
venir  d'aquelles  persones  que  acrediten  que  avui  tenen uns  ingressos  baixos  paguen  algo  menys  que 
aquelles persones que tenen uns ingressos suficients. Si fóssim capaços i aquest és el repte que llançàvem 
també en comissió i que vam rebre el compromís de la regidora d'intentar aplicar-ho per al proper exercici  
d'una manera més general, si som capaços d'entomar aquest repte en el qual siguem capaços, valgue la 
redundància, de que aquestes pujades d'IPC afecten a aquelles que les poden pagar i a les persones que 
estan passant per  dificultats no els  hi  apliquem aquests increments,  jo  crec que llavors serem justos i  
haurem aconseguit equilibrar el fet de que incrementem els ingressos municipals en no estrangular més a 
gent que avui ho està passant molt malament. Dit això, aquesta modificació avui puntual a l'Impost de Béns 
Immobles de la bonificació per a famílies nombroses ens sembla molt positiva i un molt bon precedent a  
partir del qual hem d'explorar noves fórmules de caràcter més general. Valorem molt positivament altres 
elements també, sorprès que no s'hagi comentat en l'exposició, perquè per a nosaltres és una molt bona 
notícia, l'extensió de la bonificació  per aquelles obres fetes al nucli antic de Tortosa que fins avui només 
s'aplicaven a la zona de la Llei de Barris per a entendre i només s'aplicaven a rehabilitacions integrals avui  
passaran a aplicar-se al conjunt del nucli antic de Tortosa, a tot el nucli antic de Tortosa i per a tota classe  

6



d'obres, entenem que avui en la situació en la què estem i tots reconeixent que la rehabilitació al nostre 
nucli antic és una prioritat, no només de caràcter social, sinó també alhora de potenciar un sector econòmic  
com  turístic,  entenem  que  aquí  també  hem  fet  un  esforç  d'incrementar  una  bonificació  però  en  una 
orientació clara a potenciar l'economia, a potencia per què no també el sector de la construcció al nostre  
municipi i per tant això, que també va ser una demanda d'aquest grup i que s'ha aplicat i que s'ha acceptat,  
ho valorem més que positiva. 

En relació a la taxa d'ocupació del domini públic, aquí ha hagut i volem matisar algo que s'ha publicat a 
diversos mitjans de que havia hagut un acord per a l'aplicació d'aquesta taxa en los grups de l'oposició. 
Diguem que no ha sigut ben bé així, el de la seqüència és que se'ns presenta, el govern ens presenta la taxa  
que ha generat nova per aquelles terrasses protegides per un tendal i que significaven un 20% més del que  
es venia pagant per part dels usuaris fins aquell moment i d'altra banda, se'ns presenta un increment de la  
taxa que paguen aquelles terrasses que estan a un vial i que estan ocupant zona blava i que evidentment  
han de pagar més aquells que ocupen zona blava que aquells que no ocupen zona blava i que tenia un  
impacte aproximat del 12% sobre el que es venia pagant en anterioritat. Aquesta és la proposta del govern, 
aquesta proposta no s'ha consensuat en l'oposició, ho dic perquè hi ha algunes informacions als mitjans que 
es podia deduir que hi havia hagut algun acord en la creació de l'aplicació d'aquesta taxa. On sí que hi ha un  
acord és en la proposta que diversos grups municipals fèiem en Comissió, de què això tingui una repercussió 
del 20% i del 12% de manera immediata per enguany a partir d'una lògica molt clara i és que en molts  
casos, els nostres bars, els nostres restaurants han posat terrasses per obligació i no per a fer més negoci,  
sinó per a protegir el negoci que ja tenien davant de la Llei del Tabac, jo crec que si tenim tots algun conegut 
del sector sabrem que no tot són flors i violes i que precisament avui el que estan intentant és amortitzar la  
inversió que van fer per a la creació d'una terrassa, en lo qual crec que es donaven tots els elements i que  
ha imperat  el  sentit  comú i  també volem agrair  que així  ho hagi  vist  el  govern municipal  en què això  
s'apliqués d'una manera progressiva i  que no ajuntem un impacte del  20% o del 12% en la necessitat  
d'amortitzar una inversió que en molts casos s'ha fet de manera forçada i que no s'hagués fet a no ser que  
hagués entrat en vigor la famosa Llei del Tabac.

Per últim, també com a positiu, un tema que crec que tampoc s'ha comentat, no està mal també, l'Impost 
sobre  l'increment  dels  Terrenys  de  Naturalesa  Urbana,  de  les  plus-vàlues,  haver  també  modulat  les 
bonificacions en funció del valor cadastral del sòl que es transmet, ens sembla adequat, aquí caldria veure  
si també es pot tenir, cosa molt difícil,  en compte el poder adquisitiu, la situació econòmica del contribuent,  
perquè realment també és important, però ens sembla també un bon pas en la direcció de fora. 

Per  tant,  en un context  difícil,  en un context  en que si  no  som capaços d'equilibrar  aquest  increment,  
aquesta actualització que diuen vostès del 3%, per a molta gent de Tortosa és una pujada d'impostos que  
els força encara més, que els estrangula encara més i per tant aquí tenim un handicap, però elements 
positius sobretot en la introducció d'aquests criteris de progressivitat fiscal que he estat comentant i que  
crec que són el  repte  que tenim en els  propers  anys,  d'intentar  que això  s'aplique d'una manera més 
genèrica a totes les figures impositives i de què acabe havent una tributació justa a Tortosa, una tributació  
que s'adeqüe a les característiques i a les capacitat econòmiques de la nostra ciutadania.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui dóna les gràcies al Sr. Forcadell pel seu plantejament en  
positiu i només una matització més enllà del que li pugui dir la regidora per no confondre la bonificació que 
havia al que era el Casc Antic, el que ara han delimitat clarament Casc Antic. No era exclusivament a zona 
Pincat, era una definició que ens venia de molt abans i per a què la gent ens entengui, unes obres a la Plaça  
Espanya o a qualsevol dels carrers a l'entorn de l'Ajuntament,  encara estava bonificat i  alguna zona de 
Remolins no estava bonificat. Ara per a que la gent ens entengui, hem utilitzat l'Avinguda Felip Pedrell, tot  
Remolins, Avinguda Felip Pedrell a la dreta també estarà bonificat i estarà tot el Casc Antic i excloem tot el  
que seria ja aquesta zona de Plaça Espanya, Teodor Gonzàlez, que també estava bonificat en una part i la  
tallem més o menys a l'altura de la Plaça Agustí Querol i  també incloem tota Santa Clara que de fet ja 
estava. Per tant ens produïa això una situació també d'uns desequilibris que havíem intentant resoldre i que 
al final ens pareix que ens en podem sortir.
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Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que aquí el que es planteja és com si tinguéssem 
dos plats  en una balança.  Un plat,  degut  al  dèficit  que té  acumulat  l'Ajuntament de Tortosa i  tots  els  
Ajuntaments veiem que el que hi ha és un dèficit d'ingressos, sobretot per la via de l'Estat; hi ha un dèficit  
d'ingressos  als  Ajuntaments  i  als  municipis  per  la  via  de  l'Estat  i  també  probablement  pels  tributs  
municipals, perquè es construeix menys. Per lo tant tot això crec que fa plantejar al grup municipal que s'ha  
de pujar d'acord en l'IPC totes les taxes d'aquest Ajuntament i per un costat estem d'acord i celebrem que no  
sigui una pujada lineal, sinó que és una pujada de diferents coses que ja s'han comentat i per tant no hi 
torno a entrar, però també és veritat que la major part de gent que té faena, que a lo millor és lo 80% per dir  
algo, el sou el té congelat o li han baixat i clar, és l'altre plat de la balança i desprès hi ha aproximadament  
un 20% de gent que està a l'atur i a aquest els hi han baixat més. Clar pujar l'IPC que és allò que et costa  
d'anar a comprar, de comprar els cigrons, de comprar benzina al cotxe, vull dir que aquí hi ha una dicotomia, 
per lo tant com que aquests dos plats de la balança no els veiem massa equilibrats, la nostra posició serà 
d'abstenció. 

També  voldria  fer  una  reflexió  de  cara  al  que  ha  suposat  la  Llei  que  priva  de  fumar  dins  els  bars  i  
restaurants. Jo crec que això va a favor de la salut dels ciutadans, d'una ciutat saludable, per lo tant que  
s'ocupen altres espais a més de que pugui generar uns recursos a l'Ajuntament, crec que és positiu perquè  
afavoreix les arques municipals i la salut de les tortosines i tortosins. 

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta  que en el darrer ple que vàrem aprovar sol·licitar 
un  crèdit  d'1.400.000  euros  a  l'Institut  de  Crèdit  Oficial  per  poder  fer  front  al  pagament  de  factures 
novembre 2010 – abril  2011,  expressava el  nostre grup que davant de la  situació difícil,  crítica de les  
finances municipals, la necessitat de poder tenir o de poder efectuar un anàlisi aprofundida de la situació de  
les finances municipals, un anàlisis que ens oferíem a què fos compartida, aquest anàlisi hauria d'incorporar  
mesures encaminades a la gestió dels ingressos, que evidentment aquest és un ple relacionat en la gestió  
d'ingressos, però també un anàlisi que fes referència a la gestió de la despesa, la conjuminació de la gestió  
dels ingressos i de la gestió de la despesa ens sembla que és del que es tracta i crec que avui perdem una 
oportunitat per poder fer aquest anàlisi e impulsar les mesures adients i necessàries per a fer front a la 
difícil situació de les nostres finances municipals.

La revisió de les ordenances municipals, impostos, taxes, alguns preus públics, és una part de la gestió dels 
ingressos, però insisteixo en què avui hauríem de fer també un anàlisis sobre la gestió de la despesa i la  
política que tenim pensat encaminat a com gestionarem la despesa de la nostra ciutat. Crec que fem la  
feina parcialment i això ens abocarà a que d'acord en lo que estipule la llei, si abans de finalitzar l'any,  
l'equip de govern posa en consideració al plenari els pressupostos municipals per al 2012, anirem coixos, no 
farem bé la feina, tancarem en fals els pressupostos i no seran uns pressupostos creïbles i és per això Sr. 
Alcalde que nosaltres ens abstindrem. 

Manifestat el nostre posicionament, sí que voldríem reflexionar en un dels impostos més importants, sinó el  
més important tant des del punt de vista quantitatiu com del punt de vista conceptual, que és l'impost de 
béns immobles. Jo crec que és la notícia de la revisió d'ordenances, probablement s'ha passat una mica de 
puntetes, ha parlat de les bonificacions, dic que és la notícia perquè els tipus de l'IBI havien estat congelats 
els  darrers  anys.  Congelats  no  vol  dir  que  els  contribuents  paguessen  més  contribució,  perquè 
independentment del tipus, els valors cadastrals, bé per decrets o bé per pressupostos generals de l'Estat, 
sofreixen un augment d'algun dels anys, per tant tots els anys els contribuents de la nostra ciutat pagaven 
més de contribució. L'augment del tipus per ser exactes és del 3,012% d'urbana, del 2,947% de la rústica i 
del 11,87% de sòl de característiques especials, ara aquí caldrà veure també si a més d'augmentar el tipus, 
tindrem pressupostos generals de l'Estat perllongats i per lo tant no sabem si via decret o quan s'aprovin els 
pressupostos  s'augmentaran  els  valors  cadastrals  i  a  més  d'augmentar  el  tipus  això  augmentarà  més 
encara, ho dic des de l'anàlisi  diguem en rigor. Parlem dels tipus i  estem als nivells més alts i  fixi's Sr.  
Alcalde, dic més alts no dic el màxim, per poder fer aquest augment de tipus ens hem tingut de valer de tres  
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dels quatre supòsits que la Llei de finançament de les Hisendes Locals permet als municipis per augmentar 
els  coixí dels tipus impositius, perquè efectivament si revisem les actes d'anys anteriors, vostès ja deien de 
què estàvem al màxim, no, no, al màxim no, al tipus més alt,  no ens hem pogut acollir  a la capitalitat,  
esperem que algun dia o altre Tortosa sigui capital del territori i que ens hi poguéssim acollir, si que ens hem 
acollit al marge de tenir transport públic, al marge de donar més serveis dels obligatoris i al marge de que  
més del 80% del nostre terme municipal és de naturalesa rústica, això és el que ens ha permès els tipus 
impositius que vostès han fixat d'augment, ara bé, el moll de l'os quin és? Els valors, la ponència de valors  
ve del 98, llavors preguntem si haurà revisió de ponència? Hi serà al 2012 la revisió de ponència? O serà al  
2013? Si la resposta és sí, jo demanaria que agaféssem el compromís de que aquests tipus el rebaixéssem 
una vegada efectuades la ponència de valors, perquè sinó, la butxaca del contribuent no podrà pagar la 
contribució, serà bastant inassumible.

Aquestes són les consideracions Sr. Alcalde que volia fer al voltant d'un impost que com he dit, des del punt  
de vista quantitatiu però també conceptual és dels més importants que té el municipalisme i que crec que  
es tenien que fer.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Sabaté, que com s'ha adreçat a mi i abans de  
passar-li la paraula a la regidora li diré algunes coses. Hi haurà revisió de ponència? Sí, quan? No ho sé. 
Aquest Ajuntament la va demanar si no recordo malament a finals de 2009 principis de 2010. Sap que van  
en molt de retard i la vam demanar perquè si vostè fa un anàlisi detallat com vostè deia abans, veurà que la  
recaptació per IBI no és excessivament alta malgrat els tipus de gravamen. Òbviament que si hi ha revisió de 
ponència, hi haurà revisió de tipus de gravamen, això és obvi i vostè em diu, home, la notícia d'aquestes  
ordenances està en l'IBI i jo li dic que té raó i em diu que els IBIS estan molts alts, torna a tenir raó, és que  
durant els últims anys el tipus de gravamen no s'havia tocat, torna a tenir raó, però clar què són els últims 
anys Sr. Sabaté? Què són els últims anys? Doncs els últims anys són 2008, 2009,2010 i 2011, els d'aquest  
actual govern. Sap quan va pujar el tipus de gravamen l'anterior govern en los vuit anys que va estar? Sap 
quin  percentatge?  Exactament  el  45,25%,  és  notícia  que  aquest  govern  per  primera  vegada  aplique 
l'increment de l'IBI, li dic perquè el 2001 un 12,5%, el 2002 el 5,55%, al 2003 el 2,63%, al 2004 el 14,87% i 
així successivament i és la primera vegada que es fa alguna incidència sobre l'IBI de la urbana i l'IBI de la  
rústica, la primera, sobre l'IBI de característiques especials  o de sòls especials, és de béns especials que 
puja l'11% sàpigue tothom que això només té una afectació a Tortosa i que són els molinets, els únics béns  
especials que hi han, per tant aquest 11% solament s'aplicarà als parcs eòlics i clar que és notícia, hem 
estat fent tota la contenció que hem pogut i aquest govern municipal encara no havia tocat en quatre anys 
l'IBI. Vol dir que això si vol una mostra per any, això implicarà un increment del 0,60%, en l'anterior govern  
municipal, l'increment mig era el 5,66% cada any, aquest govern el 0,60% i diu és notícia perquè han tocat el 
3%, sí, però també era notícia que no havíem tocat mai el tipus de gravamen, cosa que no havia passat mai  
en anteriors governs municipals i aquí és evident que està la balança, l'equilibri, digui-li com vulgui de buscar  
recursos per mantenir alguns serveis, aquests recursos disminueixen, l'Estat ens reclama 1.500.000 €, la  
participació en tributs de l'Estat aquest any que ve serà aproximadament 2.000.000 d'euros menys del que 
havia estat, la Generalitat congela o redueix convenis i el cost dels serveis continua incrementant-se, perquè  
l'IPC afecta les persones, però també afecta els contractes de l'Ajuntament dissortadament i aquest govern 
ha fet un esforç de contenció en la pressió fiscal al llarg dels últims anys, contenció que s'ha traduït en 
alguns casos, en la majoria de casos, en una reducció efectiva de la pressió fiscal, perquè els impostos  
estaven congelats. En aquest moment pensem que el que hem de fer és una actualització que no havíem fet 
fins ara en la majoria dels impostos i dels tributs, però en tot cas Sr. Sabaté, el que ha de quedar clar és obvi  
que si hi ha una modificació i si hi ha una revisió de la ponència, que jo crec que a Tortosa fa falta, perquè a  
més a més quan fas un anàlisi i baixes al detall segurament perquè es va fer en uns criteris que tampoc ara 
no sabem, fa molts anys, els valors cadastrals estan absolutament desiquilibrats, hi han llocs o hi han zones  
on els valors cadastrals són baixos, són molt baixos i hi ha zones que potser s'aproximen més a la realitat  
del moment, no a la realitat de fa tres o quatre anys que llavors estava absolutament desfasada i igual com 
hem fet i així ho hem pogut fer nosaltres ara una adequació del vialé a efectes de l'IAE, entenem que es bo 
que hagi una modificació de la ponència i dels valors cadastrals i no solament haurem de modificar els tipus 
de gravamen de l'IBI, que òbviament els haurem de modificar, sinó també haurem de modificar els tipus de 
gravamen de l'Impost de l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que també utilitza com a 
base el valor cadastral i per tant s'ha fet sempre i es farà, ara, en aquests moments no li puc dir quan es 
farà la revisió, perquè això depèn del “Centro Gestión Catastral” i jo l'únic que li puc dir és que nosaltres ja  
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ens vam ficar a la cua al 2009-2010, crec que era al 2009 i encara no ens han cridat, per tant jo suposo 
que si no serà al 2012, serà al 2013. 

Intervenció de la Sra. Villarroya 

A continuació pren la paraula la Sra. Villarroya, qui agraeix als grups que s'han abstingut la seva abstenció,  
volia agrair també especialment a les contribucions que han fet durant les Comissions, tant el Sr. Dalmau, el 
Sr. Forcadell, el Sr. Monclús i la Sra. Dolors Bel, però m'agradaria fer algunes matisacions. 

Pel que fa referència al Sr. Forcadell, voldria agrair-li personalment el fet de recordar algunes bonificacions 
que m'he descuidat de mencionar i que realment si que implantem, especialment el què vostè comentava  
del Casc Antic i que ha matisat el Sr. Alcalde i el tema de les bonificacions en les plus-vàlues en funció del 
valor cadastral,  gràcies per fer èmfasi en això i  desprès també voldria explicar una miqueta el tema de 
l'actualització de l'IPC que em comentava el Sr. Monclús i  que també ha sortit aquí, però abans voldria  
contestar-li al Sr. Sabaté, perquè jo entenc que és molt fàcil criticar a l'oposició, ja que avui en dia tal com  
estan les coses criticar l'acció de govern és molt fàcil, demanar-nos que es mantinguin els serveis, demanar-
nos que no ens endeutéssem, que es baixen els impostos, és molt fàcil, és molt populista, es veu que tots 
els ciutadans estaran d'acord en vostè, jo aquí el debat el tinc perdut, però m'haurà de donar la vareta  
màgica, perquè des de l'oposició és molt fàcil dir però fer aquestes coses és molt difícil, implantar-les és  
molt difícil. Vostè em diu que féssim un anàlisis? Què es pensa que no l'estem fent l'anàlisi de la despesa? 
Un anàlisi dels ingressos? Si no fem altre, portem quatre anys intentar veient per on podem retallar sense 
afectar  la  ciutadania,  és  una  labor  que  s'està  fent  de  manera  molt  continuada  i  que  en  cap  cas  és  
reconeguda, ans el contrari, cada dia que venim aquí ens estan criticant l'acció de govern. 

A  mi  m'agradaria  també recordar  quan el  Sr.  Sabaté  diu  que estem pujant  els  impostos  o  que  estem 
actualitzant els impostos, algú ha dit que és una pujada encoberta i que volem vendre d'alguna manera,  
m'agradaria recordar que durant els quatre anys passats els impostos han estat totalment congelats, ha 
sigut el període on el govern ha sigut més sensible amb les necessitats dels ciutadans i on els impostos i les 
taxes han sigut dels més reduïts els increments, per lo tant això jo ho voldria recordar-ho. 

Pel que me comentaven en lo tema de l'actualització de l'IPC, mire els impostos i tots ja ho saben, però jo em 
veig obligada a explicar-ho perquè va lligat amb el serveis, serveixen per a que l'Ajuntament pugui donar 
serveis a la ciutadania, que pugui arreglar voreres,  que pugui anar el transport públic, que pugui haver  
serveis socials, que pugui fer totes aquestes coses, tots aquests serveis que l'Ajuntament fa i que dóna al  
ciutadà,  estan  vinculats  a  l'increment  dels  preus,  entre  altres  coses,  perquè  contracta  serveis,  perquè 
compra materials i tot això es veu afectat, què ha passat durant aquests quatre anys? Doncs durant aquests  
quatre anys, el govern de l'Ajuntament de Tortosa no ha pujat els impostos, ni tan sols ha actualitzat l'IPC 
aquest,  que està  per  damunt del  9% en aquests quatre  anys.  Què vol  dir  això? Que aquest  increment  
superior al 9% el ciutadà no l'ha percebut i estàvem en època de crisis i vull fer èmfasi que estem parlant de 
crisi de l'any 2007-2008 i durant tot aquest període, impostos congelats. Ha arribat un límit és cert, avui en 
dia ja no podem contindre més aquesta actualització, a partir d'ara actualitzem i jo sento algú que fica el crit 
al cel perquè s'actualitza l'IPC interanual d'aquest any, d'agost a agost, estem parlant d'un 3%, però hi ha un 
desfase que aquest l'ha absorbit totalment l'Ajuntament per no traslladar aquesta pressió fiscal. Permeti'm 
que els hi digui que jo entenc que els impostos en el moment en què s'han de reduir no és en l'època de 
crisis, en l'època de crisis s'ha de fer el què es pot e intentar contindre el màxim, però els impostos quan 
s'han de baixar  és quan són les èpoques bones,  quan la gent té diners llavors és quan es pot  aplicar  
incrementar un impost, no ara, en certa manera el què hem de fer és intentar reduir els impostos quan la  
gent o quan l'Ajuntament no necessite els diners, és això important, perquè nosaltres ara estem patint una 
baixada d'ingressos i per lo tant no ens podem permetre el luxe és de fer demagògia i dir que baixarem els  
impostos, no ho puc fer, ja m'agradaria, però no ho puc fer, però quan les coses van bé es poden baixar els  
impostos, vol saber si es van baixar els impostos en l'època de bonança econòmica? Estem parlant de tot el  
mandat dels vuit anys anteriors? Es van baixar els impostos? No senyor, el Sr. Bel ja li ha fet un petit esment 
de com anaven els impostos i  els increments que van haver en la seva època, però jo m'he permès la  
llicència de demanar quan s'havien incrementat per a poder fer una comparativa, perquè vostès m'estan 
acusant de pujar  impostos quan l'únic que estic  fent  és actualitzar-los desprès de tenir-los quatre anys 
congelats i vostès em venen a donar lliçons de què hem de fer amb els impostos? Mire, el Sr. Bel ja li ha dit,  
l'IBI d'urbana, vostès durant els vuit anys de govern el van pujar un 45%, l'IBI de rústica un 18%, pel que fa 
referència  a  l'IAE  un  72%,  les  plus-vàlues  les  van  situar  al  màxim en  un  increment  del  39,3% i  l'ICIO  
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evidentment també va tenir  un increment del 16,67%, vostè Sr. Sabaté es fixa en les xifres que estem 
parlant? Ja no li parlo de la taxa d'escombraries, perquè l'increment dels vuit anys va ser del 118% i les 
altres taxes en general un 30% i vostès desprès d'haver fet això, en època de bonança, que podien baixar  
perfectament els impostos i alleugerir la pressió  per a que desprès el ciutadà quan vinguessen èpoques 
dolentes  no tingués  aquesta  pressió,  no  ho  van  fer  i  ara  que nosaltres  durant  els  últims  quatre  anys, 
impostos s'ha pujat el 0% i ara se'ns ocórrer actualitzar l'IPC el 3%, m'han de dir que estem transmetent la 
pressió fiscal al ciutadà, perdoni però aquí no estem parlant el mateix idioma, vostè també m'ha dit que no 
podíem actualitzar i m'ha estat traient el tema de l'IBI d'acord, per lo tant aquí tots han fet el comentari de  
l'actualització, per lo tant sabem del que estem parlant, és que és molt fàcil criticar l'acció del govern, jo a  
vegades tinc la sensació de que sempre estic defensant, però és que és així, venir aquí i criticar-nos és molt  
fàcil,  però  quines  alternatives  tenim?  Quines  alternatives  em  proposen?  Baixar  els  impostos,  això  és 
demagògia  pura  i  dura,  no  es  poden baixar  els  impostos,  entre  altres  coses,  perquè  no  podem reduir 
determinats serveis i això ho saben, si potser si pagués tothom que ha de pagar, potser no tindríem aquesta  
situació, però no és el cas, per lo tant jo només volia deixar clar això, que s'actualitza l'IPC desprès de quatre 
anys de no actualitzar-lo, desprès de tenir un 9% d'IPC acumulat, què és més i que no s'ha trasllat al ciutadà, 
per tant una miqueta de respecte pel que estem fent al govern, que el que intenta el govern és simplement 
ser responsable i ser realista en les necessitats actuals. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que no ho ha fet abans i que també vol agrair a tots  
els grups municipals que s'han posicionat en una abstenció en positiu o positiva com deia el Sr. Forcadell. 

Intervenció del Sr. Casanova

A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta de forma molt breu, només tres coses. No sé  
d'on ha tret lo del color de la pell, perquè jo no he dit res d'això, jo l'únic que he dit és que s'estan certificant  
coses molt incertes per 45 euros, és tot el que he dit. 

El que jo he dit és que s'està embargant a gent de Tortosa per no pagar un impost municipal sense tenir en 
compte la seva situació econòmica, que probablement ho hauríem de mirar. Per últim, el tema que vostè Sr.  
Alcalde diu demagògia, jo li dic realitat, vull dir, si en 30 anys hem arribat a un deute de 41.000.000 d'euros,  
és evident que no es culpa dels tortosins i no són els tortosins els qui ho han de pagar, jo no he dit res més, 
ni he acusat a ningú.

Intervenció del Sr. Forcadell 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que vol matisar l'explicació última de la regidora 
semblava genèrica i jo crec que nosaltres no hem demanat en cap moment de que es congelen els impostos 
o  els  tributs  en  general.  De  fet  no  compartim  ni  que  s'hagin  congelat  totalment  en  els  últims  anys, 
evidentment perquè no hi ha tria. L'Alcalde m'està dient que vam votar a favor, no ho explico, complemento 
els seus gestos. Vam votar a favor perquè no hi ha elecció, perquè com que no som capaços de crear els  
instruments per a ser selectius i cobrar més a qui podem cobrar més i no cobrar tant a qui no pot tant, que  
desgraciadament avui és la majoria de la ciutadania de Tortosa, desgraciadament avui, la majoria de la 
ciutadania de Tortosa està en una situació de com a mínim d'estancament d'ingressos, d'estancament cap 
avall i no som capaços de triar-los, som uniformes o congelem per a tothom o pugem per a tothom, per això 
el nostre discurs ha anat molt en la línia de reforçar aquelles figures que són capaços de dir, no és que vostè  
té més ingressos doncs vostè pagarà una mica més que aquell que no en té tants i aquestes figures són les  
que deia abans que ens permetran ser justos. 

Només ho volia matisar, perquè ha semblat que aquí tots estàvem reclamant congelacions generals o dient  
que els impostos no s'han de pujar. Nosaltres el que diem és que evidentment els ingressos de l'Ajuntament  
han d'acompanyar generalment  com a mínim l'IPC,  com a mínim la inflació,  igual  com se'ns pugen els  
llogues e igual com se'ns puja tot, en situacions de normalitat, però que hem d'anar al tanto que això en 
determinades èpoques com la que estem vivint avui, per a molta gent de Tortosa no és algo normal, no és  
una actualització tècnica, sinó que representa un increment de la pressió fiscal, representa un increment 
d'impostos.  Insisteixo,  de manera selectiva no de manera general,  ni  congelacions generals,  ni  pujades 
generals, anem a veure què podem fer per aplicar cadascú el que toca. 
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Intervenció del Sr. Sabaté 

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta a la Sra. Villarroya que si la nostra posició hagués 
estat  demagògica  haguéssem  votat  que  no  i  haguéssim  dit  que  s'abaixessen  els  impostos  o  que 
s'haguessen congelat, ens hem abstingut i en cap moment hem dit que baixen els impostos, ni en cap  
moment hem dit de que es congelen, per tant he d'entendre que vostè portava una intervenció per si de cas  
nosaltres votàvem en contra i per si de cas dèiem que es baixessin els impostos o que es congelessin, vostè 
Sra. Villarroya ho portava preparat per això no és serio, en el debat això no és serio. 

Dit això d'una forma cordial, nosaltres hem fet la següent reflexió: Hem dit que en el darrer ple, atesa la  
difícil situació de les nostres finances i vam mostrar la nostra predisposició i col·laboració de dir, estudiem la  
situació de les finances municipals parlant de la gestió dels ingressos, però també parlant de la gestió de la  
despesa i escolti, no serem els primers de fer-ho. Tenim una institució municipal descentralitzada que ho ha 
fet, que ens ha invitat a l'oposició a parlar clarament i posar damunt de la taula gestió d'ingressos i gestió de  
despeses i que fins i tot ho ficarà damunt de la taula d'un ens de participació molt vàlid, una altra cosa és 
que estiguem d'acord desprès i  probablement ni parléssem allí,  però també aquí pel que fa el  grau de 
compliment dels ingressos dels convenis que tenim la ciutat en les nostres EMD's, però escolti, això és així  i 
no he parlat de cap impost, hem parlat d'un impost que entenem que des del punt de vista quantitatiu però  
sobretot conceptual és molt important, que és l'impost de béns immobles i crec que no m'han entès, perquè 
quan he dit que és la notícia m'he referit a que si revisem la literatura de les actes municipals d'anys i panys, 
aquí vostès deien que estava al tipus màxim i he fet l'apreciació tècnica de que estàvem als nivells més alts i  
hem sortit d'allò que vostè deia que estàvem als nivells màxims, perquè hem tingut que ficar-nos en el 
supòsits que ens permet la legislació per aquelles casuístiques que ens assisteix a la ciutat per a poder anar  
més enllà dels nivells més alts i li he explicat que eren tres de quatre, però clar si ens remetem a la literatura 
de les actes municipals, vostès deien que els baixarien i per què és notícia? Perquè no han baixat els tipus  
sinó que han anat més enllà i no ho critico, jo solament he dit desprès que si revisarem les ponències i que  
si les revisem perquè daten del 98, desprès els haurem de baixar.

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Sabaté, que també amb cordialitat, congratulo  
que sapigue apreciar que les coses a l'EMD de Jesús es fan molt bé, cosa que ens felicita i que de fet 
nosaltres ja ho sabíem fa molt temps i jo crec que Jesús també ho sabia, perquè el reconeixement que té a 
les urnes l'actual President de l'EMD de Jesús és de solvència contrastada i sempre a prenem, jo he après  
del Sr. Pere Panisello i tinc l'aspiració de continuar fent-ho, però en tot cas, quan haguéssem de parlar de  
pressupostos a l'Ajuntament de Tortosa ja li explicaran, ja li donaran el paré e igual com han sigut sensibles 
a algunes de les propostes que havien sortit  a la  Comissió Informativa de Règim Interior entorn a com 
modular l'actualització de les ordenances, estic segur que també ho serem amb els termes pressupostaris i  
globals i com el Sr. Sabaté sap, tenim en funcionament avui perquè s'acaba a finals de 2011 un pla de 
sanejament, que aquest ens ha permès entre altres coses i ens ha obligat a amortitzar 4.500.000 d'euros  
nets aquests anys i haurem de fer un altre pla de sanejament per als propers quatre anys i també tindrem 
aquí ocasió de debatre la situació econòmica i les perspectives de futur en l'àmbit estrictament econòmic. 

Vostè Sr.  Sabaté em diu, escolte és que mirava les actes i deia que baixaria els impostos. No, jo me'n  
recordo com si fos ara encara la campanya electoral de l'any 2007 i a l'any 2007 vam dir que no pujaríem els 
impostos i ho vam complir i no és mèrit d'aquest actual govern que no pugéssem l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica,  no ho podem pujar,  està als màxims i  l'IBI que vostè em trague l'IBI perquè fem una  
actualització del 3% quan vostès van pujar un 45% de l'IBI, del tipus de gravamen, un 45%, clar entenc la 
reacció, no és que ho portés preparat, però és que li ha posat molt fàcil Sr. Sabaté, en cordialitat també, veig 
que últimament li ha agafat molta afició  a repassar les actes, però clar, un quan se repassa les actes s'ha  
de repassar les pàgines pars i les impars, no es pot repassar només les impars, si només es repassa les  
impars té una visió parcial del que ha passat o és que potser només li han explicat la part que li interessava,  
però si repassa les actes, llegeixi les pàgines pars i impars i tindrà les dos versions i llavors podrà parlar  
segurament en més solvència del passat i dels plens de l'Ajuntament de Tortosa, perquè veig que li estant  
donant una visió un tant esbiaixada. Li van explicar que havien pujat un 45%? A que no va llegir aquestes  
actes i les actes del 118% de la taxa d'escombraries tampoc les va digué llegir, clar llegeixi unes actes i les  
altres i constate el què vam dir i dissortadament tenim un tipus alt, que no es correspon a la realitat, ja li he  
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dit jo, perquè en la mesura que es regularitze el càlcul de la base imposable que com vostè sap depèn del  
valor  cadastral,  els  tipus  s'hauran  de  baixar  a  l'impost  sobre  l'increment  dels  valors  dels  terrenys  de 
naturalesa urbana tal  com li  he  dit,  per  tant jo  torno a reiterar  i  ho faig  crec que per  tercera  vegada,  
l'agraïment a tots els grups municipals que són pràcticament tots, que des de l'oposició s'abstenen amb el 
ple d'ordenances, perquè segur que hi han matisacions i vostès les han ficat en evidència, però en tot cas i  
agafant-ho des de la part positiva és un vot de confiança en totes les indicacions que vostès vulguin de cara  
a la proposta, per tant jo els reitero el meu agraïment, al Partit Popular, a Iniciativa per Catalunya, a Esquerra 
Republicana de Catalunya i al Partit Socialista, l'abstenció en positiu o respectuosa o en constructiu com  
algú de vostès ha anat dient. 

Intervenció del Sr. Sabaté 

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta al Sr. Alcalde que en la dialèctica del debat, hi han  
diferents estratègies i una d'elles és donar la volta als temes. Escolti nosaltres no votem en contra de les 
ordenances, nosaltres ens abstenim i nosaltres no hem criticat cap augment, hem fet referència a un impost 
que per la seva importància hem explicat quina és la seva situació, quin és el marge que ens donava per 
poder-lo  augmentar i  que si  hi  ha un augment de les ponències,  reflexionem sobre aquest tema per la 
importància que té, perquè si hi ha la revisió de la ponència de valors, desprès segurament que l'haurem de  
revisar i no donéssim la volta als temes, quan parlem de Jesús, parlem d'estil, parlem de participació, no 
parlem d'alters coses. 

Intervenció del Sr. Alcalde

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta al Sr. Sabaté que no és qüestió de donar-li voltes, que 
jo quan parlo de Jesús parlo de tot, segurament l'apreciació meva i la seva no serà la mateixa en quan  a  
Jesús, però la realitat és que si vol portar el debat a Jesús doncs li agraeixo sincerament, però també per a  
que no quedi cap dubte, torno agrair l'abstenció del Partit Socialista i la de tots els altres grups.

*-*-*

Finalment  es sotmet a votació la  proposta esmenada en els  termes exposats per  la  Sra.  Villarroya i  el  
contingut de la qual és del següent tenor literal: 
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DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 
FISCALS PER A L’ANY 2012.

Incoat expedient amb la finalitat  d’aprovar la modificació de determinades ordenances reguladores 
d’impostos  i  taxes  municipals  d’aquest  Ajuntament  per  a  l’exercici  2012,  vistos  els  estudis 
econòmics corresponents i l’informe d’Intervenció, així com el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis centrals, adoptat en sessió de data 13 d’octubre de 2011, al ple municipal  
proposo l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’ordenança  fiscal  número  I-1,  reguladora  de 
l’Impost  sobre  Béns  Immobles  el  text  de  la  qual  ve  donat  íntegrament  pel  corresponent  text 
articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al  BOP número 178, de 3 d’agost de 
2011, al qual aquest Ajuntament s’hi adhereix, el qual inclou l’annex corresponent als elements 
potestatius d’aquest tribut denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ 
DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS 
ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” quin text íntegre segueix:

“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE 
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM L’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:
Tipus de béns immobles Tipus
Béns immobles urbans 1,197
Béns immobles rústics 0,978
Béns immobles de característiques 

especials 1,300

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

Article 2. Exempcions potestatives
Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan exempts tots els 

béns immobles quina quota líquida és 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.

Article 3. Bonificacions amb elements potestatius
S’aplica una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se 

sol·liciti  pels  interessats  abans  de  l'inici  de  les  obres,  als  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 que no figuren entre els  
béns del seu immobilitzat. 

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell  
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en què s'inicien les obres fins el posterior a l'acabament de les 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 medis de producció i de recursos humans o d'un d’ambdós, 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 tot cas mai 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 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 constitueix infracció tributària 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 varies parcel·les  s’haurà de comunicar  la referència cadastral  de cadascuna 
d’elles.

Anualment caldrà aportar 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,  quan  es  pretengui  renovar  la  bonificació  passat  el  primer 
exercici.

Article 4. Bonificacions potestatives
A més de la bonificació regulada en l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta Ordenança, relatiu als 

habitatges de protecció oficial,  i  en  relació  amb els  béns immobles que reuneixen les 
mateixes característiques que els inclosos en el mateix, és d'aplicació una bonificació del 
50 per cent durant els 3 anys posteriors a la finalització del període de bonificació inicial.

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 a l’immoble que constitueixi el domicili habitual, entenent 
aquest com aquell  domicili  en que es resideix més de 183 dies a l’any. L’aplicació del 
benefici es realitza sota les següents condicions:

a) L’import de la bonificació es calcula aplicant el percentatge de bonificació que pertoqui a la
quota íntegra.  El  percentatge de bonificació a aplicar ve detallat  en la taula que consta al 

paràgraf c). 
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b) Requisits subjectius
La bonificació s’aplica,  prèvia sol.licitud, als subjectes passius de l’impost i que a la vegada 

són titulars de família nombrosa. Es consideren titulars de famílies nombroses tant els 
titulars com els cotitulars de les mateixes, segons informació facilitada pel Departament 
de Benestar i Família en relació a la data de meritament de l’impost.

c) Requisits objectius
Aquesta bonificació només serà aplicable al bé immoble de naturalesa urbana que constitueixi  

l’habitatge habitual del subjecte passiu i que tingui un valor cadastral inferior a 55.000,00 
€,  i no serà aplicable a béns immobles que tinguin ús diferent a habitatge habitual.

La concessió d’aquesta bonificació quedarà limitada en funció de la capacitat econòmica dels 
subjectes  passius.  Només tindran dret  a  la  bonificació  aquells  subjectes  passius  que,  
complint la resta de requisits, acrediten que el conjunt dels ingressos anuals de tots els 
components de la unitat familiar no superi la quantitat equivalent a SIS vegades el darrer  
Indicador  de  renda  de  suficiència  de  Catalunya  (IRSC)  publicat.  Als  efectes  d’aquesta 
bonificació s’entendrà per unitat familiar totes les persones que figuren empadronades 
amb el subjecte passiu.

El  percentatge  de bonificació  a  aplicar  es  determina en funció  del  conjunt  dels  ingressos 
anuals de tots els components de la unitat familiar de la següent forma:

Fins 3 cops l’IRSC 90%
Fins 4 cops l’IRSC 75%
Fins 5 cops l’IRSC 50%
Fins 6 cops l’IRSC 30%

Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària que el subjecte passiu estigui 
al corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa.

Sol.licitud de la bonificació
Cal efectuar la sol.licitud de la bonificació a l’Ajuntament o organisme en que aquest tingui  

delegada la gestió de l’impost entre l’1 de gener i el 28 de febrer de l’any en que ha de 
tenir  efecte.  Qualsevol  so.licitud  presentada  fora  d’aquest  període  serà  considerada 
extemporànea.  Els  subjectes  passius,  juntament  amb la  sol·licitud  i  el  títol  de  familia 
nombrosa,  hauran  d’aportar  obligatòriament  la  darrera  declaració  exigible  de  l’Impost 
sobre la renda de les persones físiques a la data de presentació de la sol.licitud de la 
bonificació, o certificat d’imputació de rendes o bé autorització a l’Ajuntament o organisme 
en qui  aquest  tingui  delegada la  gestió  de l’impost  per  a  obtenir  de l’AEAT les dades  
corresponents per a tots els membres de la unitat familiar. L’administració podrà sol.licitar 
la documentació addicional  que resulti  necessària amb la única finalitat  de verificar el 
compliment dels requisits per aplicar la bonificació. 

Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol, se’ls aplica una bonificació de 20 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 corresponent per part 
de l’administració competent, condició que s’acreditarà amb la presentació d’un projecte 
tècnic signat per tècnic competent i visat pel col.legi professional corresponent, en el qual 
quedi  reflectida la instal.lació prevista. En cap cas s’aplicarà la present bonificació pel 
compliment de les obligacions imposades de la normativa tècnica sectorial aplicable. Per 
poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària que el subjecte passiu estigui 
al corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa.”

SEGON.- Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’ordenança  fiscal  número  I-2,  reguladora  de 
l’Impost sobre activitats econòmiques, el text de la qual ve donat íntegrament pel corresponent text  
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articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al  BOP número 178, de 3 d’agost de 
2011, al qual aquest Ajuntament s’hi adhereix, el qual inclou l’annex corresponent als elements 
potestatius d’aquest tribut denominat “ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER 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” quin  text  íntegre 
segueix:

“ANNEX:  ELEMENTS  NECESSARIS  PER  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

1ª 2,84

2ª 2,50

3ª 2,10

4ª 1,71

Article 2. Vialer
El vialer a efectes d’ordenances fiscals municipals, que conté la relació de carrers i vies públiques 

municipals, determina la seva categoria a efectes d’aquest impost. L’esmentat vialer, denominat 
“Relació de carrers i categories a efectes fiscals municipals”, s’inclou com annex a les 
ordenances fiscals municipals. 

Article 3. Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
1. Beneficis fiscals
S’aplicarà una bonificació de 50 per  cent  (50%) a la quota tributària a aquells  que iniciïn 

l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc 
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:

Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es venia exercint.
Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material  de l’activitat  que ja es venia 

realitzant.
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.  Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició 

necessària que el subjecte passiu estigui al corrent en les seves obligacions fiscals amb 
l’Ajuntament de Tortosa.

S’aplicarà  una  bonificació  per  creació  d’ocupació  quin  import  es  determinarà  mitjançant 

17



l’aplicació d’un percentatge sobre 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 
l’aplicació de la bonificació, en almenys cinc (5) treballadors/es, en relació amb el període 
anterior a aquell, en els centres situats en el municipi segons la següent escala:

INCREMENT PLANTILLA BONIFICACIÓ
Entre 5 i 15 treballadors 35%
Entre  15,01  i  25 

treballadors
45%

Més de 25,01 treballadors 50%

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:

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.

En  el  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 a 
centres d’activitat situats en el municipi.

Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre d’aquests equivalent, en  
funció d ela durada d’una jornada laboral completa.

Aquesta  bonificació,  que  té  caràcter  pregat,  és  incompatible  amb  la  regulada  a  l’apartat 
anterior.  Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària que el subjecte 
passiu estigui al corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa.

2. Procediment de concessió de beneficis fiscals
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.

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.

La resolució per la que es reconeix el dret al gaudiment d’un benefici fiscal fixarà el període 
impositiu des del que s’entén concedit. No obstant, els beneficis sol·licitats abans que la 
liquidació  corresponent  adquireixi  fermesa  tindran  efectes  des  de  l’inici  del  període 
impositiu a que es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de meritament del tribut 
hagin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudi.

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.”

TERCER.- Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’ordenança  fiscal  número  I-4,  reguladora  de 
l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, amb efectes de l’1 de gener de 2012:

a) Es modifica l'article 4t, quedant el següent redactat:
“Article 4t. Base imposable, quota, i meritament
1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 

instal·lació o obra, a efectes de la declaració-liquidació que es regula a l’article següent.  
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S’entén com a cost real i efectiu els cost d’execució material de la construcció, instal·lació 
o obra. No formen part de la base imposable del tribut l’Impost sobre el Valor Afegit,  i  
impostos anàlegs, taxes i  preus públics i resta de prestacions patrimonials de caràcter 
públic  local  relacionades  amb  la  construcció,  instal·lació  o  obra,  ni  els  honoraris  de 
professionals, el benefici empresarial del contractista, ni qualsevol altre concepte que no 
integri, estrictament, el cost d’execució material.

2. La quota de l’Impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen és el TRES AMB QUARANTA-DOS per cent (3,42%).

4. El Tribut s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no 
s’hagi obtingut la corresponent llicència.

“
b) Es modifica l'article 7è, quedant el següent redactat:
“Article 7è. Bonificacions potestatives
Primer.-  L'ajuntament,  prèvia  sol·licitud  dels  subjectes  passius,  i  sempre  que  hi  concorrin 

circumstàncies  socials,  culturals,  històrico-artístiques,  o de foment  de l'ocupació podrà 
concedir les següents bonificacions:

1.-  Bonificació  del  NORANTA  PER  CENT  (90%)  ,  en  tot  el  terme  municipal,  per  aquelles 
actuacions que tinguin per objecte la rehabilitació integral o parcial dels immobles inclosos 
en el “Catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic de la ciutat i  
municipi  de Tortosa,  2007” compresos dintre de la categoria de BCIN (Bens Culturals  
d’Interès Nacional)

2.  Bonificació  del  CINQUANTA  PER  CENT  (50%)  ,  en  tot  el  terme  municipal,  per  aquelles 
actuacions que tinguin per objecte la rehabilitació integral o parcial dels immobles inclosos 
en el "Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic de la ciutat i  
municipi  de  Tortosa,  2007"  compresos  dintre  de la  categoria  de BCIL  (Bens  Culturals 
d'Interès Local).

Queden exclosos de la bonificació els immobles inclosos en els conjunts catalogats com a 
Bens Culturals  d’Interès Local  que no hagin sigut  catalogats  com a tals  amb caràcter 
independent

3.-Bonificació del NORANTA PER CENT (90%) , en l’àmbit territorial del nucli antic de Tortosa i 
del nucli antic de Jesús, segons delimitacions descrites a continuació que reflexen els plànols 
que s’adjunten, per a totes les llicències d’obra d’edificació que es sol.licitin dins de l’àmbit 
expressat , segons s’especifica seguidament:

a)  Delimitació  del  perímetre  de  l’àmbit  del  nucli  antic  de  Tortosa  sobre  el  que  s’aplicarà 
aquesta  bonificació:  Rambla  Felip  Pedrell,  travessia  del  Mur,  plaça  de  Menahem  Ben 
Saruq,  carreró  del  Call,  carrer  de  la  Figuereta,  carreró  Figuereta,  jardins  del  Príncep, 
Passeig de Ronda,  carrer  del  Castell  de la Suda,  pujada del  Parador,  carrer  Portal  del 
Rastre, Muralla del Rastre, Fortí de Bonet, límit antic col·legi de Sant Josep i convent de les  
Clarises,  dipòsit  de l'aigua,  carrer  de Sant  Francesc,  carrer  de Sant  Francesc  de Dalt, 
Murada de Sant Joan, carrer Sant Blai, plaça de l'Àngel, carrer de l'Àngel, plaça d'Agustí  
Querol,  plaça  del  Pont  de  Pedra,  carrer  bisbe  Aznar  i  plaça  Paiolet,  a  excepció  dels 
immobles amb façana als carrer Sant Blai, plaça de l’Àngel, carrer de l’Àngel, plaça Agustí  
Querol, plaça pont de la Pedra, carrer bisbe Aznar i rambla Felip Pedrell.

b) Delimitació del perímetre de l’àmbit del nucli antic de Jesús sobre el que s’aplicarà aquesta 
bonificació:  Carrer  de Daniel  Mangrané,  avinguda dels  Molins  del  Comte,  carretera de 
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Roquetes a Jesús, carrer de Sant Benet, plaça del Barranc de la Vall Cervera, carrer de 
Coves del Sant, carrer de Sant Joaquim, prolongació del carrer Sant Joaquim amb carrer 
de la Palla i carrer la Pau, carrer de la Pau, carrer de Rosa Molas, carrer de Xerta. 

4.-Bonificació  del  CINQUANTA PER CENT (50%),  en els  nuclis  urbans  de Bítem, Campredó, 
Jesús, Reguers i Vinallop segons delimitació adjunta, per a les llicències d’obra destinades 
a la construcció de nous edificis d’habitatges i/o la rehabilitació dels existents.

5.- Bonificació fins al NORANTA PER CENT (90 %), en el àmbit dels Polígons Industrial Baix Ebre 
I,  Baix  Ebre  II  i  Catalunya  Sud,  per  a  les  llicències  d’obra  que  tinguin  per  objecte  la 
construcció de nous edificis destinats a usos industrials, de primera implantació, per la 
realització  d’activitats  susceptibles  de  generació  de  llocs  de  treball  i  ampliacions  que 
suposin un increment dels llocs de treball existents superiors al 15%.

El percentatge de bonificació a aplicar en cada cas, es determinarà en funció de l'increment 
del nombre de llocs de treballs, d’acord amb el següent escalat:

Nombre de nous llocs de 
treball

Bonificació a 
aplicar

De 0 a 15 50%
De 16 a 25 75%
Més de 25 90%

6.-Bonificació del CINQUANTA PER CENT (50%), en sòl no urbanitzable, per a aquelles obres de 
reconstrucció i/o rehabilitació de masies i cases rurals a preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques,  històriques  o  paisatgístiques  que  s’inclouen  a  tal  efecte  al  "Catàleg 
d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic de la ciutat i municipi de  
Tortosa, 2007” com a Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català (BIPCC).

Segon.- Bonificació del NORANTA PER CENT (90%) a favor de les construccions, instal·lacions o 
obres de remodelació o adaptació de les existents que afavoreixin les condicions d'accés i  
habitabilitat dels discapacitats. En cap cas s'aplicarà la present bonificació en aquelles 
construccions,  instal.lacions  i  obres  quina  execució  imposi  la  normativa  sectorial  que 
resulti aplicable.”

Tercer.- Bonificació del NORANTA PER CENT (90%)a favor de les obres de reforma que 
incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. La bonificació 
s'aplicarà únicament a la part de la reforma corresponent a la instal·lació dels esmentats 
sistemes, i sempre i quan no sigui obligatori legalment. L'aplicació d'aquesta bonificació està 
condicionada a que les instal·lacions per producció de calor incloguin col·lectors que disposin 
de la corresponent homologació de l'Administració competent.”

c) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i se’n mantindrà la vigència fins 

que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

QUART.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-5, reguladora de l’Impost 
sobre  l’increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana  el  text  de  la  qual  ve  donat  
íntegrament pel corresponent text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP 
número  178,  de  3  d’agost  de  2011,  al  qual  aquest  Ajuntament  s’hi  adhereix,  indicant  que 
l’Ajuntament estableix el règim d’autoliquidació i per tant serà d’aplicació l’article 10 de l’esmentat  
text articulat,  incloent l’annex corresponent als elements potestatius d’aquest tribut denominat 
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“ANNEX:  ELEMENTS  NECESSARIS  PER  LA  DETERMINACIÓ  DE  L’OBLIGACIÓ  TRIBUTÀRIA  DE 
L’IMPOST SOBRE l’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS 
ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” quin text íntegre segueix:

“ANNEX:  ELEMENTS  NECESSARIS  PER  LA  DETERMINACIÓ  DE  L’OBLIGACIÓ  TRIBUTÀRIA  DE 
L’IMPOST  SOBRE  l’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS  URBANS,  AIXÍ  COM 
L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT

Article 1. Quadre de percentatges en funció del període de generació
Període de generació Percentatge
Entre 1 i 5 anys 3,70
Fins a 10 anys 3,50
Fins a 15 anys 3,20
Fins a 20 anys 3,00

Article 2. Quadre de tipus impositius per determinar la quota tributària
S’estableix el tipus impositiu del TRENTA PER CENT (30%), independentment del període de 

generació.

Article 3. Quantia de la reducció legal (només municipis amb revisió inferior a 5 anys)
(sense contingut)

Article 4.  Bonificacions potestatives
S’estableix  una  bonificació,  en  aquelles  transmissions  de  béns  o  de  la  transmissió  o 

constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini en que es donin totes les següents 
condicions:

Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort.
Que  l’immoble  hagi  estat  l’últim  habitatge  habitual  del  causant.  S’entendrà  com  a  últim 

habitatge habitual del causant aquell on aquest hi tenia el seu domicili habitual de manera 
ininterrompuda  durant  els  dos  anys  immediatament  anteriors  a  la  seva  defunció.  Les 
dades del Padró Municipal d’habitants s’utilitzaran per comprovar aquest extrem.

Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents,  adoptats,  cònjuge, 
ascendents o adoptants,

Que el subjecte passiu hagi conviscut amb el causant a l’habitatge habitual d’aquest darrer, de 
manera ininterrompuda durant els dos anys immediatament anteriors a la seva defunció. 
Les dades del Padró Municipal d’habitants s’utilitzaran per comprovar aquest extrem. 

Que l’immoble sigui l’habitatge habitual del subjecte passiu i es comprometi a mantenir-lo en 
el seu patrimoni durant un període de quatre anys, com a mínim. En cas de produir-se la 
transmissió abans dels quatre anys es practicarà la liquidació complementària de la part 
bonificada. 

Que el subjecte passiu hagi presentat la corresponent autoliquidació o, si fos el cas, declaració 
del fet imposable dintre del termini legalment establert.

Que el subjecte passiu estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de 
Tortosa.

L’import  de la  bonificació  es  determina aplicant  un percentatge sobre  la  quota  íntegra  de 
l’impost. El percentatge a aplicar es determina en funció del valor cadastral del sòl de 
l’immoble en el moment de la liquidació de la següent forma:

Valor cadastral del sòl % Bonificació
fins a 3.000,00 euros 95%
De 3.000,01 a 5.000,00 euros 75%
De 5.000,01 a 10.000,00 60%
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euros
A partir de 10.000,01 euros 50%

Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:
- Certificat de defunció del causant.
- Document públic d’acceptació d’herència”

CINQUÈ.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes 
municipals que a continuació es detallen, amb efectes de l’1 de gener de 2012:

Núm. T-1 Taxa per expedició de documents administratius
a) Es modifica l'article 6è, quedant el següent redactat:
“Article 6è Tarifa
La tarifa, en euros, a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:

Concepte Import (€)
Per expedició de llicències d’ocupació d’habitatges, per cada 

habitatge 36,80
Per expedició carnet transport públic col·lectiu de viatgers 4,25
Per expedició duplicat acord Fires dilluns i dissabte 4,25
Per expedició d’informes sobre atestats per accident de trànsit 30,75
Per expedició de permisos d’armes 22,05
Tramitació d'un pla parcial:
* Fins a 100 habitatges 680,55
* A partir de 100 habitatges s'incrementarà per cada 50 h o fracció 113,30
Tramitació d'un programa d'actuació urbanístic 566,20
Tramitació d'un pla especial 566,20
Tramitació d'un projecte d'urbanització. Serà el 0,07% del PEM amb 

una quota mínima de 566,20
Tramitació d'un projecte de reparcel·lació o compensació 566,20
Tramitació d'un projecte de parcel·lació 283,15
Tramitació d'una delimitació d'un polígon d’actuació 169,80
Expedició certificat de condicions urbanístiques 48,55
Expedició certificat de serveis urbanístics 48,55
Expedició de plànol d'alineacions:
* Fins a 10 ml 113,30
* A partir de 10 ml per cada ml 1,60
Expedició de plànol de rasants :
* Fins a 50 m2 113,30
* A partir de 50 m2 per cada m2 0,15
Senyalar alineacions sobre el terreny :
* Fins a 10 ml 36,30
* A partir de 10 ml per cada ml 2,40
Senyalar rasants sobre el terreny :
* Fins a 50 m2 41,95
* A partir de 50 m2 per cada m2 0,25
Certificats relacionats amb l'Impost Béns Immobles, rústics i urbans 15,35
Certificats relacionats amb la numeració de policia 30,75
Tramitació de certificats del punt d'informació cadastral 6,75
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Còpia DIN A4 en color del parcel·lari cadastral 6,75
Informe tècnic sobre expedient contradictori de ruïna 606,00
Informe peritació terrenys o edificis: 0,05% sobre valoració amb 

mínim de 34,05
Fotocòpies plànols amillarament, per cadascuna 11,10
Per un exemplar de la normativa urbanística PGOU 82,90
Informe tècnic, emès a instància de part, sobre una edificació o 

instal·lació 157,30
Fotocòpies DIN A4 (document) 0,15
Fotocòpies DIN A3 (document) 0,25
Còpia plànol a color en paper:
DIN A4 1,20
DIN A3 2,30
DIN A2 3,45
DIN A1 4,60
DIN A0 5,75
Còpia i fotocòpia plànol monocrom en paper:
DIN A4 0,85
DIN A3 1,60
DIN A2 2,40
DIN A1 3,20
DIN A0 4,05
Còpia plànol cartografia en paper:
DIN A4 1,50
DIN A3 3,00
DIN A2 4,50
DIN A1 5,95
DIN A0 7,45
Còpia plànol del POUM en paper:
DIN A4 1,50
DIN A3 3,00
DIN A2 4,50
DIN A1 5,95
DIN A0 7,45
Cartografia (suport digital):
* 1 full format dgn 55,30
* 1 full format dwg 44,25
* 1 full format pdf 66,40
Planejament (suport digital):
-- arxiu informàtic que inclou documentació escrita 57,55
-- arxiu documentació gràfica (en format PDF o Microstation) 57,55
Documentació POUM en paper:
* 1 exemplar complet (inclou catàleg) 1.382,15
* 1 estudi ambiental 460,70
* 1 estudi impacte ambiental 115,15
Arxiu vialer (format PDF o Microstation) (suport digital) 46,10
Còpia parcel·lari cadastral 5,40
Per validació de poders 6,60
Per avenços de plusvàlues 17,60
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Per impresos del Cadastre:
* Model 901 i 903 0,55
* Model 902 2,60
* Model 902S 0,95
* Model 904 1,15
* Model 905 1,55
Per emplenar els models 901, 903, 904 i 905 2,15
Per cada exemplar d’ordenança fiscal 0,95
Per tramitació de l’expedient de canvi de nom o titularitat d’un 

establiment 264,30
Expedició i renovació de títols de panteons i tombes:
* Expedició 34,50
* Renovació 29,40
Expedició i renovació de títols de nínxols:
* Expedició 20,20
* Renovació 17,20
Per la gestió i tramitació de l’informe d’l’adeqüació de l’habitatge en 

el procés de reagrupament familiar 43,15
Per la gestió i tramitació d’informes de grau i d’esforç d’integració 

social 45,00
Gestió de la comunicació de nuclis zoològics 135,00
Autorització i renovació de l’autorització per abocament d’aigues 

residuals en xarxes indirectes 100,00
Expedició acta de matrimoni civil celebrat fora de la Casa Consistorial 172,75
Expedició acta de matrimoni civil, celebrat a la Casa Consistorial 151,10
Per expedició de certificats i documents per a la tramitació dels 

expedients següents: Pirmi, beques, títol de família nombrosa, 
programa d’ajuts d’urgència social i per sol.licitud d’advocat 
d’ofici. 2,00

Per expedició d’altres certificats i documents 6,75

Taxa per drets d'examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta 
corporació,excepte places de la Policia Local, expressat en euros:

Grup Borses treball i places 
temporals

Places 
fixes

A1 30,00 35,00
A2 25,00 30,00
C1 20,00 25,00
C2 i 

A
P 

15,00 20,00

Taxa per drets d'examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta Corporació, per 
a places de la Policia Local, expressat en euros: 35,00

“
b) Es modifica l’article 7è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 7è Exempcions
Estaran exempts de la taxa per drets d'examen els subjectes passius en situació de 

desocupació que no perceben cap prestació econòmica, fet que s'haurà d'acreditar pels 
subjectes passius.
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Estaran igualment exempts de la taxa aquells documents o certificacions que siguin sol.licitats en 
relació amb les prestacions, beneficis dels serveis socials i de l’assistència social de la Segure-
tat Social, excepte en els casos de compliment de les obligacions alimentícies a favor del cònju-
ge i fills i quan es tracti d’obligacions contretes pel beneficiari en l’àmbit de la Seguretat Soci-
al.“

c) Es modifica l’article 9è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 9è Declaració i ingrés
La taxa s’exigirà en règim d'autoliquidació.”

d) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i se’n mantindrà la vigència fins  

que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-2  Taxa per recollida d’escombraries   
a) Es modifica l'article 5è, quedant el següent redactat:
“Article 5è Exempcions
1. Gaudiran d’exempció pel seu habitatge habitual aquells subjectes passius que a títol  de 

propietari  o  usufructuari,  hi  estiguin  empadronats,  i  disposin  d’uns  ingressos  anuals 
inferiors a 1,5 vegades l’Indicador  de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i  de 2 
vegades l’IRSC en cas de convivència amb altra o altres persones.

També gaudiran d’exempció pel seu habitatge habitual aquells subjectes passius que l’ocupin 
a  títol  d’arrendatari,  precarista,  o  qualsevol  altre  títol  que  legalment  habiliti  per  a  la 
possessió, que hi estiguin empadronats, i que disposin d’uns ingressos anuals inferiors a 
1,5  vegades  l’IRSC  i  de  2  vegades  l’IRSC  en  cas  de  convivència  amb  altra  o  altres 
persones.  Per  gaudir  d’aquest  benefici  fiscal  s’haurà  d’acreditar  estar  subjecte  a 
l’obligació del pagament de la taxa d’escombraries, per repercusió de qui té dret a fer-ho, 
circumstància que s’acreditarà amb el títol o document corresponent.

Per gaudir d’aquesta exempció és condició necessària que estigui al corrent en el compliment 
de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa.

Per a gaudir de l’exempció, les persones interessades han d’instar-ne la concessió indicant el  
número de membres de la unitat  de convivència i  adjuntar certificat  d’imputacions de 
renda emès per l’Agència Tributària per cada membre de la unitat major de 16 anys o bé 
signar autorització per tal que el propi Ajuntament pugui efectuar la consulta telemàtica de 
les dades. També hauran d'adjuntar fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI de l’immoble a què 
es refereixi. Si el sol·licitant contribuent, no és propietari de l’habitatge haurà de presentar 
el contracte d’arrendament o document que el justifiqui.

Les  dades  del  Padró  Municipal  d’Habitants,  llevat  de  prova  en  contra,  s’utilitzaran  per 
comprovar els requisits d’empadronament, habitatge habitual i número de membres de la 
unitat de convivència.

El període per sol·licitar l'exempció serà de l'1 de desembre de l'exercici anterior al qual es  
sol·licita  fins  el  31 de gener  del  mateix  any del  qual  es  sol·licita  l'exempció.  Qualsevol 
sol.licitud presentada fora de plaç serà considerada extemporània.

2. Gaudiran d’exempció els locals que formin part d’un habitatge unifamiliar destinats a usos 
particulars (amb comunicació interior o exterior, sempre que sigui la mateixa finca) i  que 
no s’hi desenvolupi cap activitat, ni estiguin habilitats per usos diferents als domèstics. Per 
gaudir d’aquesta exempció és condició necessària que estigui al corrent en el compliment 
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de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Tortosa.”

b) Es modifica l'article 6è, quedant el següent redactat:
“Article 6è Quota tributària
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 

funció de la naturalesa i la destinació dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el  
carrer o la via pública on estiguin situats.

Amb aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent per any i en euros:

Epígraf Primera Segona Tercera 
Habitatges 141,25 € 132,20 € 121,35 €
Hotels, per plaça 49,20 € 49,20 € 49,20 €
Pensions i cases d’hostes, per plaça 39,25 € 39,25 € 39,25 €
Sanatoris i clíniques:
      * De 0 a 50 llits 1.056,55 

€
1.056,55 

€ 1.056,55 €
      * De més de 50 llits 1.585,65 

€
1.585,65 

€ 1.585,65 €
Col·legis i acadèmies:
      * Fins a 25 alumnes 240,95 € 240,95 € 240,95 €
      * De 25 a 50 alumnes 349,35 € 349,35 € 349,35 €
      * De més de 50 alumnes a mitja pensió 943,00 € 943,00 € 943,00 €
      * De més de 50 alumnes a pensió complerta 989,45 € 989,45 € 989,45 €
Comerços, indústries, oficines, magatzems i 

similars 314,35 € 264,95 € 222,00 €
Supermercats  i hipermercats:
  * Per superfície construïda de 200 m2 a 1.000 m2 618,30 € 618,30 € 618,30 €
  * Per superfície construïda superior a 1.000 m2 1.722,00 

€
1.722,00 

€ 1.722,00 €
Hostaleria: Cafeteria, restaurant, bar, pub, similar
  * Per superfície construïda de menor de 100 m2 490,40 € 490,40 € 490,40 €
  * Per superfície construïda de 100 m2 a 250 m2 625,30 € 625,30 € 625,30 €
  * Per superfície construïda superior a 250 m2 866,75 € 866,75 € 866,75 €
Zones perifèriques, habitatges unifamiliars 121,35 € 121,35€ 121,35€

Les quotes fixades en la tarifa corresponen a una anualitat, que es prorratejarà per trimestres 
naturals en els supòsits d’inici en el servei.

Dintre de l’epígraf “Habitatges” s’inclouran també els immobles amb ús d’habitatge encara 
que siguin destinats parcialment a ús de despatx professional. Si es tracta d’un immoble 
amb una única referència cadastral però que és fruit de la unió de dos immobles, que  
disposa de comunicació interior però que manté dos accessos exteriors independents, per 
a l’habitatge i per a l’activitat, tributarà pels dos conceptes.

Els  immobles  que  siguin  exclusivament  o  principalment  utilitzats  per  a  ús  diferent  al 
d’habitatge  tributaran  per  l’epígraf  assenyalat  com  “Comerços,  indústries,  oficines, 
magatzems i similars”.

La  quota  tributària  per  l’abocament  de  residus  industrials  assimilables  a  urbans  serà  la 
corresponent  a  la  que  resulti  del  tractament  de  residus,  més  12  euros  per  tona 
corresponents al cànon sobre la deposició de residus fixat a la Llei 16/2003, de 13 de 
juny.

L’import d’aquest cànon, sobre deposició de residus, s’actualitzarà automàticament en el moment 
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que així es disposi normativament per la Generalitat de Catalunya.”

b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i se’n 

mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-3 Taxa de serveis del cementiri municipal
a) Es modifica l’article 6è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 6è Quota tributària
La quota tributària per la prestació del servei de Cementiri Municipal la determinarà l'aplicació 

de la tarifa següent, expressada en euros:

a) Per drets funeraris de nínxols
Pis St. Llàtzer Els Reguers

1r pis 1.462,20 275,00
2n pis 1.587,55 367,35
3r pis 1.153,05 213,55
4t pis 501,30 133,15

b) Per drets funeraris de terrenys 
Tipus St. Llàtzer Els Reguers

Tombes (per m2 o 
fracció) 206,45 150,15

Panteons 4x4 3.378,25 2.439,80
Panteons 5x5 5.348,85 3.847,46
Panteons 6x6 6.662,61 5.442,75
Excés 6 m (a 

panteons) 422,30 319,05

c) Per utilització de fosses comunes
Per utilització de fosses comunes 41,80

d) Per traspàs de drets funeraris

Traspàs drets funeraris St. Llàtzer i 
Reguers

Panteons 176,90
Tombes 117,90
Nínxols 42,60

e) Altres
Nínxols i fossa 

comuns
Tombes i 

panteons
Inhumacions, exhumacions i 

trasllats 75,05 140,70

Llicències guarniment 24,40
“
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i se’n 
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mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-4 Taxa per serveis prestats als mercats 
a) Es modifica l’article 6è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 6è Quota tributària
La quota tributària la determinarà l'aplicació de la tarifa següent:
1- S'entendrà per casetes interiors del Mercat Central les que hi ha situades a la planta 

baixa,per la banda del carrer, i adossades a les parets mestres de l'edifici. Es componen 
d'un quadrilàter, amb obertura única que facilita la venda amb taulell dels productes de la 
concessió.

2- S’entendrà per llocs interiors del Mercat Central els que hi ha situats a la planta baixa i que 
ocupen tot l’interior. Es componen d’un terreny de forma quadrada o rectangular, amb 
obertura única, que facilita la venda amb taulell dels productes de la concessió.

3- S’entendrà per cambres frigorífiques del Mercat Central, les situades a la planta soterrani.
4- Les quotes seran les següents:
Mercat Central, despeses generals i cambres frigorífiques 124,20 €/m2 o fracció/any
Mercat Central, aire condicionat 27,88 euros/m2 o fracció/any
“
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i se’n mantindrà la vigència fins  

que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-5  Taxa per llicències urbanístiques

a) Es modifica l’article 6è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 6è Quota tributària
A la base imposable s’aplicarà el tipus de ZERO AMB NORANTA per cent (0,90 %).

La quota tributària mínima, en el cas d’obres majors, serà de 130,00 euros.
La quota tributària mínima, en el cas d’obres menors, serà de 75,00 euros.
En cas de desestiment del sol.licitant amb caràcter previ a la resolució de l’expedient es podrà 

sol.licitar la devolució de l’import autoliquidat en els següents termes:
- si encara no s’ha emés l’informe tècnic procedirà la devolució del 85%
- si ja ha estat emés l’informe tècnic procedirà la devolució del 65%.”

b) S’elimina l’article 7è, renumerant la resta d’articles posteriors de forma que el vigent article 8è 
passa a ser el nou article 7è, que es modifica i la redacció del qual passa a ser la següent:

“Article 7è  Acreditació
1.  La  taxa  s'acredita,  i  naix  l'obligació  de  contribuir,  quan  s'inicia  l'activitat  municipal  que 

constitueix el fet imposable. Amb aquest efecte, hom entendrà iniciada aquesta activitat 
en  la  data  de  presentació  de  la  sol·licitud  de  llicència  urbanística  corresponent,  si  el  
subjecte passiu la formulava expressament.

2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la taxa 
s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra en 
qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui 
instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres, o la demolició, en cas que no fossin 
autoritzables.

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la denegació de 
la  llicència  sol·licitada  o  la  seva  concessió  condicionada  a  la  modificació  del  projecte 
presentat, ni la renúncia o desestimen del sol·licitant després que se li hagi concedit la 
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llicència.”

c) Es modifica l’article 8è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 8è  Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, prèviament, la 

sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi  
Oficial  respectiu,  amb una especificació  detallada de la  naturalesa de l'obra i  del  lloc 
d'emplaçament, on es faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i la destinació de 
l'edifici.

2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s’exigeixi la formulació  
d’un  projecte  subscrit  per  un  tècnic  competent,  hom  adjuntarà  a  la  sol·licitud  un 
pressupost detallat per partides de les obres que s’hagin de realitzar, signat per tècnic o 
pel constructor, detall de la superfície afectada i dels materials que s’han d’utilitzar, i en 
general,  de  les  característiques  de  l’obra  o  acte,  les  dades  de  les  quals  permetin 
comprovar-ne el cost.

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el projecte, caldria 
notificar-ho a l'Administració municipal adjuntant-hi el nou pressupost o el reformat, i, si 
s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.”

d) Es modifica l’article 9è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 9è  Liquidació i ingrés
Aquesta s’exigeix en règim d’autoliquidació.”

e) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i se’n mantindrà 

la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-6 -   Taxa sobre llicències ambientals, llicències d’activitats incloses a la Llei 11/2009, llicències   
municipals d'obertura o d'instal·lacions i règim de comunicació d’obertura d’activitats

a) Es modifica el títol de la taxa número T6 per tal d’ajustar-lo a la normativa vigent i es modifiquen 
diversos articles quedant el següent text íntegre:

“Núm. T-6 -Taxa sobre llicències ambientals, llicències d’activitats incloses a la Llei 11/2009, 
llicències  municipals  d'obertura  o  d'instal·lacions  i  règim  de  comunicació  d’obertura 
d’activitats.”

b) Es modifica l’article 1r quedant el següent text íntegre:
“Article 1.- Objecte de l'exacció:
1.1.  Fent  ús  d'allò  que  disposa  l'article  57  del  RDL  2/2004,  de  5  de  març,  de  les  hisendes  locals,  i  en  

concordança amb l'article 20 del mateix text legal, els drets i les taxes per llicències ambientals; llicències 
municipals d'obertura o d’instal·lacions i règim de comunicació d’obertura d’activitats, així com les llicències i  
règim de comunicació de les  activitats  sotmeses  a la  Llei  11/2009, de 6 de juliol,  les  regula  aquesta  
Ordenança.

1.2. Serà objecte d'aquesta exacció la prestació dels serveis tècnics i administratius derivats de les sol·licituds de  
les llicències ambientals, de les quals, inexcusablement, han d'estar proveïts els establiments o locals on es  
desenvolupin activitats de les incloses a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i  
control ambiental de les activitats, com també la prestació dels serveis tècnics i administratius provinents de 
les sol·licituds de les llicències municipals d'obertura d'activitats i  de les activitats sotmeses al règim de 
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comunicació; regulades per la Llei 20/2009 i per l'ordenança municipal aprovada pel Ple de l'Ajuntament en 
data 1 d'agost de 2008 i publicada en el BOP de Tarragona núm. 252 de data 30 d'octubre de 2008.

1.3.  De  la  mateixa  manera  és  objecte  d'aquesta  exacció,  la  prestació  dels  serveis  tècnics  i  administratius 
provinents de les sol·licituds de les llicències i tramitació del règim de comunicació de les activitats sotmeses 
a la Llei 11/2009, de 6 de juliol i al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que la desplega.

1.4.  També  constitueix  l'objecte  d'aquesta  exacció  la  prestació  dels  serveis  tècnics  i  administratius  com  a  
conseqüència  de  la  realització  de  revisions,  controls  i  adequacions  de  les  activitats  compreses  en  els 
apartats anteriors i que siguin exigibles conforme a la legislació aplicable, així com les validacions de plans  
de  dejeccions  ramaderes  d'activitats  incloses  a  l'annex  III  de  la  Llei  20/2009  i  normativa  que  la  
desenvolupa, d'acord al Decret 50/2005, de 29 de març, de modificació del Decret 220/2001, de gestió de  
les dejeccions ramaderes.”

c) Es modifica l’article 3r quedant el següent text íntegre:
“Article 3.- Fet imposable:
3.1. Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis tècnics i administratius enumerats en l'article Primer 

d'aquesta Ordenança amb els supòsits de:
a) Primera instal·lació
b) Trasllat d'activitat a un altre establiment
c)  Les  modificacions  substancials  o  no  substancials  d'activitats  amb relació  a  allò  que  ja  està  autoritzat  o 

comunicat.
d) Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci amb excepció de la mera transformació de la naturalesa 

jurídica de les societats per imperatiu legal.

3.2. També constitueixen el fet imposable:
a) Els controls inicials i/o periòdics de les activitats incloses a la llei 20/2009, i a la llei 11/2009 i normativa que  

la desenvolupa.
b) La revisió de la llicència de les activitats a les quals sigui exigible per la normativa aplicable. 
c) L'adequació d'activitats amb o sense llicència prèvia vigent, incloses a l'annex II de la Llei 20/2009 i normativa  

aplicable.
d) Les validacions de plans de dejeccions ramaderes d'activitats incloses a l'annex III de la Llei 20/2009 i demés  

normativa aplicable.
e) L'autorització administrativa de l'activitat temporal de circs i la instal·lació d'atraccions infantils.
f) La comunicació sanitària per a la venda i/o elaboració de productes càrnics.
g) Les segones i/o posteriors inspeccions extraordinàries en activitats en què per motius no justificats, atribuïbles  

a la persona interessada, es requereixi realitzar més d'una inspecció de comprovació, verificació de mesures 
correctores exigides i controls mediambientals.”

d) Es modifica l’article 8è quedant el següent text íntegre:
“Article 8.  Càlcul de la quota de la taxa
1. Les tarifes que s'han d'aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen en el quadre següent, en  

funció de la classificació de l'activitat, d'acord a la Llei 20/2009, a la Llei 11/2009 i l’Ordenança municipal  
reguladora  de  la  intervenció  administrativa  de  les  activitats  sense  incidència  ambiental,  del  tipus  de 
tramitació administrativa i de la seva superfície construïda.

Classificació 
d'Activit

ats

Quota mínima (Qm) Correcció en funció de la superfície (Ts) Quota màxima 
de la taxa 

(Qmax)
Superfície 

mínima 
(Smin).

Valor

Fracció per sup.(Fs ) Valor (Vs )
Règim de comunicació en activitats sense incidència ambiental

Fins a 75 m2 412,00 €Per cada 50 m2 o  fracció que 
superi la sup mín. 51,50 € 2.060,00 €

Règim de llicència en activitats sense incidència ambiental
Fins a 75 m2 515,00 €Per  cada  50  m2o  fracció  que 

superi la sup mín. 51,50 € 2.060,00 €

30



Règim de comunicació en activitats de baixa incidència ambiental (annex III de la llei 20/2009) i 
en activitats incloses a la llei 11/2009, així com avaluació de condicions de protecció contra 
incendis.

Fins 75 m2 669,50 €Per cada 50 m2 o  fracció que 
superi la sup mín. 51,50 € 2.060,00 €

Llicències ambientals amb activitats d'incidència ambiental moderada (annex II de la llei 20/2009) 
Fins a 100 m2 1.177,00 €Per cada 100 m2 o fracció que 

superi la sup mín. 128,75 € 5.400,00 €
Llicències d’activitats incloses a la llei 11/2009.

Fins a 100 m2 927,00 €Per cada 100 m2 o fracció que 
superi la sup mín. 128,75 € 5.150,00 €

Nota: Les superfícies a que es refereix aquesta taula són superfícies construïdes.

2. Càlcul de la quota: s'obté mitjançant el càlcul dels següents polinomis:

a) Si la superfície de l'establiment que alberga l'activitat és igual o inferior a la superfície mínima de la taula 
anterior (Smin) el càlcul de la quota de la taxa serà el següent:

Q = Qm 

b) Si la superfície de l'establiment que alberga l'activitat és superior a la superfície mínima de la taula anterior  
(Smin) el càlcul de la quota de la taxa serà el següent:

Q = ( Qm + Ts ) x Fc

On,
Q= quota de la taxa, calculada en euros.
Fc= factor corrector en funció de l'activitat o ús, éssent O,7 per a les activitats o usos de ramaderia i 1,0 per a la  

resta.
Sreal= superfície construïda total de l'establiment que alberga l'activitat.
Ts= correcció del càlcul de la quota de la taxa en funció de la superfície construïda de l'establiment que alberga  

l'activitat. 

Es calcula mitjançant el següent polinomi:
Ts =  n x Vs 

on,
en activitats sense o de baixa incidència ambiental o en activitats regulades per la Llei 11/2009 i tramitades en 

règim de comunicació n= ( Sreal– Smin) / 100

 en activitats de moderada incidència ambiental o en activitats regulades per la Llei 11/2009 i tramitades en 
règim de llicència  n= (Sreal – Smin) / 50

el valor de n per tal de ser aplicat a la formula del càlcul de la quota de la taxa s'arrodonirà per excés al nombre  
sencer immediatament superior.

c) La quota a liquidar serà l'import obtingut (Q) sempre que no sigui superior a la quota màxima establerta a la 
taula anterior. En aquest cas s'aplicarà aquesta quota màxima (Qmax). Si la quota a liquidar fos inferior a la 
quota mínima (Qm) establerta a la taula anterior, s’aplicarà aquesta(Qm).

d) El càlcul de la quota de la taxa per a la tramitació administrativa de llicències ambientals de parcs eòlics es  
calcularà d'acord als paràmetres següents:

 -  La quota mínima (Q m-eòlic)serà de  15.450,00 €, i  aquesta s'aplicarà per a parcs eòlics de fins a 5 MW de 
potència nominal de generació elèctrica

 - Per a parcs eòlics de més de 5 MW de potència nominal de generació elèctrica, s'aplicarà el següent polinomi  
per tal de calcular la quota de la taxa, amb un màxim de 51.500,00 €:

Q = Qm-eòlic+ ((Potència en MW – 5) x 385)

3. Les tarifes per altres tràmits administratius també regulats en aquesta Ordenança, seran les següents:

a) Controls inicials i/o periòdics de les activitats:
inclosos a l’annex II de la llei 20/2009: 77,70 €
inclosos a l’annex III de la llei 20/2009: 77,70 €
inclosos a la Llei 11/2009: 77,70 €
b) Revisió de la llicència ambiental de les activitats:
incloses a l’annex II: 137,10 €
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c) Adequació d’activitats amb o sense llicència prèvia vigent:
incloses a l’annex II de la llei 20/2009: 137,10 €

d) Validacions de plans de dejeccions ramaderes d’activitats incloses a l’annex III de la Llei 20/2009 i normativa 
de aplicable: 296,85 €

e) Autorització administrativa de l'activitat temporal de circ i instal·lació d'atraccions infantils (firaires): 103,00 €
f) Tramitació de la comunicació sanitària per a la venda i/o elaboració de productes càrnics: 51,50 €
g) Segones i/o posteriors inspeccions extraordinàries en activitats en què per motius no justificats atribuïbles a 

l'interessat es requereixi realitzar més d'una inspecció de comprovació, verificació de mesures correctores 
exigides, control mediambiental (per cada actuació addicional): 61,80 €.”

e) Es modifica l’article 9è quedant el següent text íntegre:
“Article 9 .- Exempcions i bonificacions
1. Quedaran exclosos de l’obligació de pagament dels drets que regula aquesta ordenança, sens perjudici de 

l’obligació de proveir-se, si s’escau, de l’oportuna llicència o d'haver realitzat la preceptiva comunicació en el  
cas de trasllats determinats per expropiació municipal.

2. Es fixen les següents bonificacions:
a)  Si  l’activitat per exercir  fos inferior a un període d’un any, la quantitat de la taxa serà el  50% de la que  

correspongués en aplicació d’allò que estableix aquesta ordenança. (aquesta bonificació no s'aplicarà a les 
autoritzacions temporals de circs i atraccions infantils).

b) Tindran bonificació del 50% aquelles modificacions no substancials del local o de l’activitat on s’execerceix,  
previ  informe  tècnic  municipal  favorable,  sempre  que  no  suposin  modificació  de  la  superfície  de 
l’establiment.

3.  L’interessat  haurà  de presentar  la  sol·licitud  d’exempció  o  bonificació,  i  haurà  d’aportar  la  documentació  
pertinent que justifiqui el seu dret.

4.  Una  vegada  aplicades  les  bonificacions,  la  quota  resultant  no  podrà  ser  inferior  a  les  quotes  mínimes  
establertes  per  l’article  8  d’aquesta  Ordenança.  Això  no  obstant,  la  quota  mínima  per  al  supòsits  que 
determina el núm. 2 del present article, la quota mínima serà el 50 per cent de la que correspongui d'entre  
les establertes per l’article 8 d’aquesta Ordenança.”

f) Es modifica la disposició final quedant el següent text íntegre:
“Disposició final
La  modificació  d’aquesta  ordenança  entrarà  en  vigor  el  dia  1  de  gener  del  2012,  i  se’n 

mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-7 Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer

a) Es modifica l’article 5è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 5è  Quota tributària
La quota tributària la determinarà una quantitat fixa assenyalada segons la 

naturalesa  del  servei  o  de  l’activitat,  d'acord  amb  la  tarifa  següent 
expressada en euros:

Servei o activitat Import (€)
Concessió i expedició de llicències 504,15
Autorització per a la transmissió de 

llicències 161,70
Autorització per la substitució de 

vehicle 81,80
“
b) Es modifica la disposició final quedant el següent text íntegre:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2012, i se’n mantindrà la 

vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”
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Núm. T-8 Taxa per la tramitació de l’autorització ambiental o substantiva prevista per la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre

a) Es modifica el títol de la taxa número T-8 per tal d’ajustar-lo a la normativa vigent i es modifiquen 
diversos articles quedant el següent text íntegre:

“Núm. T-8 -Taxa per la tramitació de l’autorització ambiental o substantiva prevista per la Llei 
20/2009, de 4 de desembre.

Article 1r  Fonaments
Fent ús d’allò que disposa l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, de les hisendes locals, i 

en concordança amb l’article 20 del mateix RDL, sobre la base del que disposa la Llei 
20/2009, del 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, els drets i 
les taxes per la tramitació municipal de les autoritzacions ambientals o substantives les 
regula aquesta ordenança.

Article 2n
Serà objecte d’aquesta exacció la prestació per part de l’Ajuntament dels serveis tècnics i 

administratius que resulten de les sol·licituds de les autoritzacions ambientals o 
substantives que concedeix la Generalitat, segons el procediment establert per l’article 12 
i següents de la Llei 20/2009, del 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les 
activitats, de què han d’estar proveïts els establiments o locals on es desenvolupi 
qualsevol de les activitats previstes per l’annex I.1, I.2 i I.3 de la Llei 20/2009.

També constitueix l’objecte d’aquesta exacció la prestació dels serveis tècnics i administratius 
com  a  conseqüència  de  la  realització  de  revisions,  controls  i  adequacions  de  les 
autoritzacions  ambientals  o  substantives  de  les  activitats  compreses  en  els  apartats 
anteriors i que siguin exigibles conforme a la Llei 20/2009 i demés legislació aplicable.

Article 3r  Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació per part de l’Ajuntament dels serveis i  

activitats  tècniques  i  administratives  de competència  local  establerts  per  l’article  12 i 
següents  de  la  Llei  20/2009,  per  a  la  tramitació  de  les  autoritzacions  ambientals  o  
substantives que concedeix la Generalitat de Catalunya, a què es troben sotmeses les 
activitats que es relacionen a l’annex I.1, I.2 i I.3 de la Llei 20/2009.

Constituiran el fet imposable, a efectes d’aquesta Ordenança, els casos següents:
Els establiments de primera instal·lació.
Els trasllats.
El canvi o l’ampliació d’activitat, amb relació a allò que ja està autoritzat.
Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci que comportin nova tramitació municipal.

També constitueix el fet imposable la prestació dels serveis tècnics i administratius que comportin 
la realització de revisions, controls i adequació de les autoritzacions ambientals o substantives 
de les activitats incloses a l’annex I.1, I.2 i I.3 esmentats i que siguin exigibles conforme a la 
Llei 20/2009 i demés legislació aplicable.

Article 4t  Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o 

jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que 
sol·licitin  o  que  resultin  beneficiades  o  afectades  per  l’esmentada  tramitació  de 
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l’autorització ambiental o substantiva.
Seran responsables de les obligacions tributàries derivades d’aquesta ordenança les persones 

físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 42 i 43 de la Llei general tributària.

Article 5è
L’import de la taxa no podrà excedir, en conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat  

de què es tracti.

Article 6è
1-. Per a la tramitació de les autoritzacions ambientals o substantives:

L’import de la taxa regulada en aquesta ordenança estarà integrat per una tarifa única irreductible de 
1.290,40 euros per cada autorització tramitada.

2-. Altres actuacions:
a) Controls inicials i/o periòdics de les activitats: 79,65 €
b) Revisió de l’autorització ambiental de les activitats: 86,30 €
c) Adequació d’activitats amb o sense autorització prèvia vigent: 86,30 €

Article 7è
Aquesta taxa es meritarà quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es 

realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.

Article 8è  Autoliquidació
Per a la tramitació de les autoritzacions ambientals o substantives objecte d’aquesta taxa, els 

subjectes passius estan obligats, prèviament, a autoliquidar la taxa, per a la qual cosa 
utilitzaran l’imprès establert amb aquest efecte.

El  pagament  dels  drets  derivats  d’aquesta taxa no suposarà en cap cas la legalització de 
l’exercici de l’activitat.

Quan es produeixi acord denegatori de l’autorització per part de la Generalitat, es liquidarà 
també el 100 % de la taxa.

En els casos de caducitat, renúncia i desistiment la liquidació provisional s’ajustarà a l’import  
únic i irreductible de la taxa.

Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i se’n mantindrà 

la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.!

Núm. T-9 Taxa de serveis especials per a espectacles i transports

a) Es modifica l’article 5è quedant el següent redactat::
“Article 5è  Quota tributària 
La quota tributària es determinarà en funció del nombre d'efectius, tant personals com materials, 

que s'utilitzin en la prestació del servei.
Amb aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent expressada en euros:
a) Per cada policia municipal, bomber, funcionari, treballador, per cada hora o 

fracció 
22,75

b) Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació, per cada hora o fracció 47,25
c) Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació, per cada hora o fracció     23,60
El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el de la 
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sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius, i com a final el de l’entrada 
després d'haver acabat el servei.”

b) Es modifica la disposició final quedant el següent text íntegre:
“Disposició final
La  modificació  d’aquesta  ordenança  entrarà  en  vigor  el  dia  1  de  gener  del  2012,  i  se’n 

mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-10 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la 
via pública

a) Es modifica l’article 6è quedant el següent redactat::
“Article 6è  Tarifes
Les tarifes que s'han d'aplicar, expressades en euros, són les següents:
VEHICLES (ciclomotors, motocicletes, turismes i altres vehicles) Retirada de 

la via pública i trasllat al Dipòsit Municipal 86,50
CICLOMOTORS Per cada dia d'estada a partir de l'endemà del dipòsit 3,25
MOTOCICLETES Per cada dia d'estada a partir de l'endemà del dipòsit 5,40
TURISMES Per cada dia d'estada a partir de l'endemà del dipòsit 10,80
Per cada dia d'estada, a partir de l'endemà del dipòsit dels vehicles de més 

de 3.000 PMA 31,40
Per immobilització de vehicles amb paranys 43,25
“

b) Es modifica la disposició final quedant el següent text íntegre:
“Disposició final
La  modificació  d’aquesta  ordenança  entrarà  en  vigor  el  dia  1  de  gener  del  2012,  i  se’n 

mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-12 Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal

a) Es modifica l’article 6è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 6è Quota tributària
1-. La quota tributària es calcularà d’acord al següent quadre de tarifes expressat en euros:

Fira del dilluns i dissabte, per m2 i any: 19,85
Planteristes, per m2 i temporada: 9,92
Pagesos del dissabte, per m2 i any: 9,91
Pagesos de diari, per m2 i any: 49,65
Majoristes, per m2 i any: 56,74
Utilització d’1 taula amb 6 cadires en actes festius Festes de la Cinta (per cada dia): 6,75
Per cada cadira addicional: 1,05
Parada venda ambulant Festes de la Cinta m2 i dia: 3,43
Indústries, comerços i altres ocupacions m2 i dia: 0,40

Tauletes de bar amb 4 cadires:
a. Recinte amb taules i cadires situades a la calçada, per cada m2 i any: 49,50
b. Recinte amb taules i cadires, ocupant zona blava, per cada m2 i any: 57,00
c. Per taules i cadires no situades a la calçada, per cada m2 i any: 33,00
d. Per temporada d’estiu, 1 de maig a 31 d’octubre, per cada m2: 26,28 
e. Festius i vigílies de tot l’any, per cada m2: 20,59
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f. Eventuals, per cada m2 i per dia: 1,75
g. Pedanies, per m2 i any, tarifa única: 15,98
Quan les ocupacions precedents es realitzin amb coberta, les tarifes respectives 

s’incrementaran en un 15%

En cas de que les autoritzacions estiguin atorgades per nombre de taules, s’estableix als 
efectes d’aquesta ordenança, l’equivalència de 2,25 m2 per taula. 

Quioscos:
- Quioscos de premsa, amb superfície d’ocupació igual o inferior a 5m2 a l’any: 375,14
- -Per cada m2 o fracció d’excés a l’any: 80,79
- Resta de quioscos, amb superfície d’ocupació igual o inferior a 5m2 a l’any: 852,44
- -Per cada m2 o fracció d’excés a l’any: 182,30

Materials de construcció, tanques, bastides, cavallets, puntals i altres anàlegs:

Categoria carrer Per m2, al 
dia

Per m2 al 
mes

Per m2 a 
l’any

Carrers de primera 
categoria 

0,94 14,87 118,99

Carrers de segona 
categoria 

0,89 14,09 112,72

Carrers de tercera 
categoria 

0,83 13,19 105,55

2. Les quotes fixades en la tarifa que corresponen a una anualitat es prorratejaràn per 
trimestres naturals en els supòsits d’inici o cessació en la utilització privativa i 
aprofitament.

3-. Pels casos de noves ocupacions de la fira del dissabte, a més de la taxa fixada al punt 
primer d’aquest article, hauran d’abonar l’import de 337,69 € per cada mòdul de 
2x5metres, per una sola vegada a l’inici.

4-. En les ocupacions de la fira del dilluns i del dissabte, estaran exempts del pagament de la 
taxa corresponent al primer semestre aquelles persones que seguint la normativa interna 
de UBASP referent a l’assignació del permís temporal de venda no sedentària, els hi hagi 
estat assignada una de les places de què es disposa per a tals fins el servei de Benestar 
Social als mercats de la ciutat de Tortosa. A partir del segon semestre hauran de pagar el 
100%  de  la  taxa.  En  el  cas  en  què  se’ls  prorrogui  el  permís  un  segon  any  no  els 
correspondrà l’exempció.”

b) Es modifica l’article 8è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 8è Normes de gestió
El pagament de la taxa es realitzarà:
a- Quan es tracti d’utilitzacions i/o d’aprofitaments nous, per autoliquidació en el moment de la 

sol·licitud de la llicència corresponent. Si la utilització i/o l’aprofitament es realitza sense 
sol·licitud  ni  prèvia  autoliquidació,  el  termini  per  presentar  i  pagar  l’autoliquidació 
finalitzarà al dia següent hàbil de d’iniciar la utilització i/o aprofitament.

b- Quan es tracti de concessions d’utilitzacions o aprofitaments que ja han estat autoritzats i  
prorrogats, que ja estiguin inclosos en els padrons d’aquesta taxa, la recaptació es farà de 
la següent manera: 

- Padrons de Fira del dilluns i dissabte, pagesos del dissabte, pagesos de diari i majoristes, per 
quartes parts iguals de la quota, finalitzant el període voluntari el dia 5 del tercer mes del  
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trimestre natural o, si aquest no fos hàbil, l’immediat hàbil següent. Els rebuts domiciliats  
es passaran al cobrament l’últim dia del període voluntari.

- Padró de planteristes, per dues parts igual de la quota, finalitzant el període voluntari el dia 5 
del  tercer mes del  1r i  2n trimestre natural  o,  si  aquest no fos hàbil,  l’immediat hàbil  
següent. Els rebuts domiciliats es passaran al cobrament l’últim dia del període voluntari.

- Padró de quioscos, i taules i cadires: el que s’aprovi per l’òrgan competent.”

c) S’inclou una Disposició transitòria, la redacció de la qual és:
“Disposició Transitòria
L’increment resultant de l’aplicació de les quotes dels apartats a i b de l’epígraf “Tauletes de 

bar amb 4 cadires” de l’article 6.1, respecte de les aplicades durant l’exercici 2011 als 
subjectes passius afectats, s’aplicarà gradualment, de forma linial, durant els exercicis 
2012, 2013 i 2014, a raó d’un terç cada any.”

d) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i se’n 

mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-13 Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserva de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies

a) Es modifica l’article 5è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 5è Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que fixin les tarifes següents en 

euros:

1.- RESERVA D'ESPAIS (GUAL) PER APARCAMENT EXCLUSIU
a) Autorització permanent per a:
- Ús d’aparcament públic, d’acord al Código Técnico de la Edificación
-  Ús  d’aparcament  privat  amb  més  de  100  m2  de  superfície  construïda  i  en  habitatge 

plurifamiliar, d’acord amb el Código Técnico de la Edificación.
- Establiment comercial i/o industrial

Fins a cinc metres lineals o fracció pagarà a l'any:
Carrers primera categoria 337,76
Carrers segona categoria 305,24
Carrers tercera categoria 270,20
Mes de cinc metres lineals, per cada metre lineal o fracció pagarà a l’any a 

més:
Carrers primera categoria 101,06
Carrers segona categoria 90,75
Carrers tercera categoria 80,96

b) Autorització permanent per a ús d’aparcament privat de fins a 100 m2 de superfície 
construïda o en habitatge unifamiliar per a qualsevol superfície, d’acord amb el Código 
Técnico de la Edificación

Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any:
Carrers primera categoria 440,37
Carrers segona categoria 371,26
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Carrers tercera categoria 305,27
Mes de cinc metres lineals. Per cada metre lineal o fracció d’excés pagarà a 

l’any a més:
Carrers primera categoria 114,47
Carrers segona categoria 105,84
Carrers tercera categoria 85,07

c) Autoritzacions dotze hores al dia per a:
- Ús d’aparcament públic, d’acord al Código Técnico de la Edificación
-  Ús  d’aparcament  privat  amb  més  de  100  m2  de  superfície  construïda  i  en  habitatge 

plurifamiliar, d’acord amb el Código Técnico de la Edificación.
- Establiment comercial i/o industrial

Fins a cinc metres lineals o fracció pagarà a l'any:
Carrers primera categoria 270,20
Carrers segona categoria 236,17
Carrers tercera categoria 205,74
Mes de cinc metres lineals. Per cada metre lineal o fracció, pagarà a l'any
Carrers primera categoria 93,85
Carrers segona categoria 85,07
Carrers tercera categoria 76,30

d)  Autoritzacions  dotze  hores  al  dia  per  a  ús  d’aparcament  privat  de  fins  a  100  m2 de 
superfície construïda o en habitatge unifamiliar per a qualsevol superfície, d’acord amb el 
Código Tècnica de la Edificación

Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any:
Carrers primera categoria 337,24
Carrers segona categoria 305,27
Carrers tercera categoria 270,20
Per cada metre lineal o fracció pagarà a l'any a més:
Carrers primera categoria 101,06
Carrers segona categoria 88,69
Carrers tercera categoria 81,47

2.- RESERVA D'ESPAI PERMANENT EN LES VIES PÚBLIQUES I TERRENYS D'ÚS PÙBLIC PER A 
INICI,  INTERMEDI  O  FINAL  DE  LINEA  DE  SERVEIS  REGULARS  O  DISCRECIONALS  DE 
VIATGERS I LLOGUER O SERVEI D'ENTITATS

a) Línies de viatgers (unitats i any):70,13
b) Vehicles de lloguer (per any): 106,21
c) Entitats (per any): 270,20

3.- RESERVES D'ESPAI PER A USOS DIVERSOS PER A NECESSITATS OCASIONALS
a) Fins quatre metres lineals o fracció, que faci reserva en via pública o terrenys d'us públic 

municipal, cada QUATRE HORES, temps mínim gravat: 8,24

b) En cas de reserves esporàdiques que suposen tallar carrers, s’estableix una tarifa per metro 
i per les primeres dues hores de 0,90 euros, amb un mínim de 88,70 euros corresponent 
a les primeres dues hores, incrementant-se progressivament la tarifa 0,90 euros/metro 
per  cada  dues  hores  addicionals  respecte  a  les  anteriors,  fins  a  un  màxim  de  4,47 
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euros/metro per dues hores. Pel que fa a la llargada del tram de carrer tallat s'imputarà 
com a màxim 50 metres de llargada.

Les quotes fixades en la tarifa que corresponen a una anualitat es prorratejaran per trimestres 
naturals en els supòsits d’inici o cessació de l’aprofitament.”

b) Es modifica l’article 7è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“Article 7è Acreditació de la taxa
1. L'acreditació de la taxa regulada en aquesta ordenança naix:
a) Quan es tracti de noves llicències d’aprofitaments de la via pública, en el moment de la 

sol·licitud de la llicència corresponent, o, si fos el cas, de l’aprofitament.
b) Quan es tracti de llicències d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el primer 

dia de cada any natural.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti d’autoritzacions o de llicències de nous aprofitaments, per autoliquidació.
b)  Pel  que fa  al  període de  pagament  del  padró de la  taxa,  aquest  serà  fixat  per  l’òrgan 

municipal competent.”

c) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i se’n mantindrà la vigència  

fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. T-15 Taxa per la utilització privativa o els aprofitaments especials del domini públic local a favor 
d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general

a) Es modifiquen els articles 10è, 11è, 12è i 13è el text dels quals passa a ser:
“Article 10. Base imposable (BI)
1.  La base imposable,  es  determina  a  partir  de l’estimació  de  l'aprofitament  especial  del 

domini públic pel servei de telefonia mòbil, segons les dades establertes a l’últim informe 
anual de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, publicat abans de l’entrada en 
vigor de la present Ordenança, i es calcula de la següent forma:

BI = (Cmf * Nt) + (NH * Cmm)
Essent:
BI: Base Imposable
Cmf: Consum telefònic mig estimat, per línia de telefonia fixa, per trucades realitzades des 

d’un aparell mòbil amb destí a línia fixa.
Nt: Estimació de nombre de telèfons fixes instal·lats al municipi.
NH: 95% del nombre d'habitants empadronats al municipi
Cmm: Consum mig telefònic i de serveis, estimat per telèfon mòbil, per trucades de mòbil a 

mòbil.

2. Els valors per a cadascun dels paràmetres a partir dels que es calcula la base Imposable 
són els següents:

Cmf: 38,38 euros/any
Nt: 15.935 telèfons fixes
NH: 32.749 
Cmm: 256,75 euros/any

3. Aplicant els valors referits a la fòrmula del punt 1 d’aquest article resulta la base imposable 
(BI) de 9.019.891,05 €
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4. Si en algun exercici no es disposa d’alguna dada necessària per a la determinació de la 
base imposable es considerarà com a vàlida la corresponent a l’exercici anterior.

Article 11. Quota global municipi (QG):
1. La quota global és l’import resultant d’aplicar el tipus d’1,5% a la base imposable.
2. El valor de la quota global (QG) per l’exercici 2012 és de 135.298,37 euros.

Article 12. Quota tributària per operador (QT)
1. La quota tributària corresponent a cada operador es determina aplicant el  coeficient de 

participació (CP) en el mercat de cadascun d’ells (publicats en l’informe de la Comissió del 
Mercat de Telecomunicacions) a la quota global municipal.

2. Per l'exercici 2012, el coeficient de participació segons l'informe anual 2010 de la Comissió 
del Mercat de les Telecomunicacions és el següent:

Subjecte 
passiu

Coeficient de 
participació

Quota tributària 
en €/trimestre

Movistar 47,02% 15.904,32 €
Vodafone 30,45% 10.299,59 €
Orange 17,65% 5.970,04 €
Yoigo 2,41% 815,17 €
Altres 

operadors
2,47% 835,47 €

3. A efectes de determinar el coeficient de participació, els subjectes passius podran provar 
davant l'Ajuntament que el coeficient real de participació a l'exercici 2011 ha estat inferior.  
En aquest cas, les autoliquidacions s'ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l'obligat 
tributari.

4.- Per aquells operadors en relació als quals la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions 
no detalli el seu coeficient de participació, la quota tributària serà la resultant d’aplicar el  
percentatge declarat per ells mateixos, en compliment del què disposa el segon paràgraf 
de l’article següent.

Article 13. Règim de declaració i d'ingrés
Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l'article 12 d'aquesta 

Ordenança hauran de presentar autoliquidació i  efectuar l'ingrés de la quota trimestral 
resultant  d'allò  que  estableix  l'esmentat  article  els  mesos  d'abril,  juliol,  octubre  i  
desembre.

Altres subjectes passius, empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil  que operin al 
municipi i respecte dels quals no es detalli el corresponent coeficient de participació en 
l’informe anual publicat per la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, presentaran la 
seva declaració en base als paràmetres establerts als articles 11 i 12, i tenint en compte 
el període de prestació efectiva dels serveis durant l'any en curs.”

b) Es modifica la disposició final segona, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final segona
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i se’n mantindrà 

la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

Núm. IM-1 Taxa d’ocupació del domini públic del Teatre Auditori Felip Pedrell

a) Es modifica l’article 6 el text del qual passa a ser:
“Article 6. Exempcions i bonificacions
Les bonificacions de la tarifa seran aplicades en els casos següents: quan l’activitat tingui una 
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durada superior a un dia , tant si és consecutiu com si no ho és, gaudirà d’una bonificació 
del 25% en el preu de la sala.

Estaran exempts de les taxes, exceptuant l’assegurança diària i el preu/hora del conserge a 
partir de les 20:30 h, les activitats que:

a.- Coorganitzi una entitat amb l’Ajuntament de Tortosa i/o l’IMACT.
b.- Organitzades per un altra administració publica a la que hi doni suport l’Ajuntament de 

Tortosa i/o l’IMACT.
Les activitats que es beneficiïn d’exempcions o bonificacions hauran de fer constar en el seu 

material divulgatiu el logotip de l’Ajuntament de Tortosa, que es facilitarà a les oficines de 
l’IMACT.”

b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2012, i se’n mantindrà 

la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.”

SISÊ.-  Aprovar provisionalment la “Relació de carrers i  categories a efectes fiscals  municipals”  que 
conté la relació de carrers i vies públiques amb identificació de la categoria que els hi correspon 
als  efectes  determinats  en  les  ordenances  fiscals  de  l’IAE  i  altres  tributs  municipals  que 
correspongui, el qual s’inclou com annex al present acord i que serà d’aplicació amb efectes 1 de 
gener de 2012.

SETÈ.- Sotmetre, de conformitat amb el que estableix l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i  
l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, els acords precedents a informació pública i audiència 
dels interessats per un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci al BOP, de manera  
que en aquest període els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que considerin oportunes.

VUITÈ.-  Transcorregut  el  termini  d’exposició  sense  que  s’hagin  produït  reclamacions,  els  acords 
adoptats restaran aprovats definitivament, de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del RDL 
2/2004, de 5 de març.”

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze vots a  
favor,  corresponents als  regidors dels grups CiU, vuit  abstencions corresponents als  regidors dels grups 
municipals d'ERC, IETE, PSC i PP i  un vot en contra corresponent al regidor del grup municipal de PxC 

03. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD  D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA 
REALITZACIÓ DEL CURS DE TALL I CONFECCIÓ 

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Atès que l'Ajuntament de Tortosa és titular de l'Escola Municipal de Tall i Costura de Tortosa, motiu pel 
qual, d'acord amb l’article 44 del RDL 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, té establert un preu públic per la prestació del servei d'Escola Municipal de Tall i 
Costura , 

Atès que hi ha actualment 15 alumnes inscrites, les quals paguen una única quantitat anual, que serà 
a partir del curs 2011-12 de 42€, en cas d'aprovar-se definitivament pel Ple.

Vist l'informe econòmic financer de la modificació del preu públic a partir del curs 2011-12.
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Tot i que durant el curs 2011-12 els costos excedeixen els ingressos previstos, cobrint-se per part dels  
alumnes únicament el  14% del cost del servei,  i  tot  i  que el 86% restant del cost va a càrrec del  
pressupost  de  l'Ajuntament,  produïnt-se  una  situació  de  clar  dèficit  pressupostari  en  l'oferiment 
d'aquest servei, és manifesta la voluntat política per motius socials, històrics i tradicionals, de continuar 
amb  un  servei  que  porta  més  de  40  anys  de  funcionament  oferint  entre  altres  coses  la  seva 
participació i  col·laboració en els  diferents actes festius i  celebracions de la ciutat  pel  que fa a la  
confecció i reparació de les seves vestimentes i complements, tant de les seves gents participants com 
dels edificis, bestiaris, nans gegants i la resta de figures significatives.

És principalment per aquests motius, i  segons l'art.  44 del TRLRHL 2/2004 de 5 de març,  que es 
considera que existeixen raons socials i d'interès públic que aconsellen fixar uns preus públics per baix  
del cost del servei. Al pressupost de l'Ajuntament s'hauran de  dotar les consignacions pressupostàries 
oportunes per  fer  front  a  la  diferència  resultant.  D'una banda,  el  corresponent  a  les  despeses de 
personal s'haurà de considerar a les partides pressupostàries del capítol 1. D'altra banda, les despeses 
de funcionament es consideraran dins de les despeses en compres de béns i  serveis  generals de 
l'Ajuntament.

Vist l'informe  del  cap de la Unitat ,on es proposa actualitzar el  pagament i ajustar-lo a la realitat 
horària del servei ofertat. 

Vist  l'informe d'intervenció  ,  així  com el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa  de Serveis 
centrals, adoptat en sessió de data 13 d’octubre de 2011, proposo al Ple l'adopció del següent  ACORD 
:

PRIMER.- Aprovar la modificació del preu públic  per la realització del curs de Tall i Confecció  que a 
continuació es detalla:

a) Es modifica l’article 5è, quedant el següent redactat:

“Article 5è Quantia
La quantia del preu públic únicament contempla una matrícula de 42,00€.”

b) Es modifica l’article 7è, quedant el següent redactat:

“ Article 7è Normes de gestió

El pagament es realitzarà, per autoliquidació, en el moment de la inscripció, que començarà a partir del  
16 de setembre, i sempre abans de l'inici del mateix. Tant la inscripció com les classes es duran a 
terme a les instal·lacions de l'Espai Obert d'Aprenentatge, a la plaça dels Dolors, 1 de Tortosa.
El curs es desenvoluparà durant 9 hores setmanals, distribuïdes per la direcció, durant 9 mesos a l'any.
Si es produeixen sol·licituds d'inscricpió una vegada començat el curs, i hi ha places vacants, el preu  
serà el mateix sense cap mena de reducció.
Si,  una  vegada  realitzada  la  inscripció,  i  abonat  el  preu  públic,  es  desisteix  del  començament  o 
seguiment del curs no es tindrà cap dret a reemborsament de cap quantitat.”

SEGON.-  Publicar l'esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província.

*-*-*

Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que tot i que a la Comissió vam dir que hi votaríem 
en contra, ens abstindrem.

*-*-*
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Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze vots a  
favor,  corresponents  als  regidors  del  grup  municipal  de CiU  i  nou  abstencions corresponents  als  grups 
municipals del PSC, ERC, IETE, PP i PxC 

04.  DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMACT 
PER LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES I DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Incoat expedient amb la finalitat d’aprovar la modificació de determinats preus públics d’aquest Ajuntament, 
vistos  els  informes  i  estudis  econòmics  corresponents  i  l’informe  d’Intervenció,  així  com  el  dictamen 
favorable de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, adoptat en sessió de data 13 d’octubre de 2011.

Al Ple municipal es proposa adoptar el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar la modificació dels preus públics que a continuació es detallen:

IM-2  Preu públic per la realització d’espectacles

a) Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 5è i l’apartat 4 passa a ser l’apartat 3. 

b) Es modifica l’article 6è, quedant el següent redactat:
“Article 6è.- Exempcions i bonificacions
Excepte al Teatre familiar i als espectacles coorganitzats conjuntament amb altres entitats, es preveuen les  
següents bonificacions:
1. Carnet de l'espectador/a del Teatre Auditori Felip Pedrell, amb un preu de 25,00 euros, dóna dret a un 40 
per cent de descompte en tots els espectacles programats per l’IMACT, i a una entrada gratuïta a escollir 
entre els espectacles del tipus C.
2. Carnet jove, Jubilats/des i Carnet de família nombrosa dóna dret a un 20 percent de descompte.
3. Grups de 15 persones com a mínim, excepturant els espectacles de Tipus A, tenen dret a un 20 per cent  
de descompte.
4. Carnet de la Biblioteca Marcel·lí Domingo, Tortosasport, i socis del TR3SC dóna dret a un 10 per cent de 
descompte.
5. Carnet d’actors i  actrius dels Grups de Teatre Amateur de les Terres de l’Ebre i  alumnes de l'Escola  
municipal de Teatre de Tortosa, dóna dret a un 30 per cent de descompte.
6. Totes aquelles que quedin recollides als convenis de col.laboració que efectuï l’IMACT amb altres entitats i 
que han d’aprovar-se per la Junta de Govern de l’IMACT.”

IM 8  Preu públic de l'Escola municipal de Teatre

Es modifica l’article 4t., quedant el següent redactat:

“Article  4t.- Quota
1.- El preu estarà format per una matrícula única i una quota mensual.

Curs Matrícula Quota mensual Matrícula reduïda Quota mensual reduïda
Iniciació teatral 30 25 15 20
Teatre juvenil 30 40 15 32
Teatre infantil 30 30 15 24
Tècnica vocal 40 40 20 32
Interpretació adults 40 50 20 40
Teatre musical infantil 30 50 15 40
Teatre musical juvenil 30 70 15 56
Teatre musical adults I 40 70 20 56
Teatre musical adults II 40 85 20 68
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2.- S'aplicarà la matrícula reduïda únicament pels alumnes que ja han estat matriculats en cursos anteriors 
de l'Escola municipal de Teatre de Tortosa.

3.- La quota mensual reduïda s'aplicarà únicament per famílies amb 2 o més membres matriculats, aplicant-
se  la  quota  mensual  reduïda  exclusivament  al  segon  i  successius  membres  de  la  família  matriculats,  
considerant-se sempre els que tinguin la quota mensual de menor import.

b) Es modifica l’article 7è. eliminant-se els apartats b) i c), i quedant el següent redactat:

“Article 7è. Bonificacions
Per família nombrosa: 10 per cent de bonificació en la quota mensual.”

SEGON.- Publicar l’esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

*-*-*
Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova, per manifestar que s'abstindran

Intervenció del Sr. Monclús

A continuació pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta  que la seva posició serà l'abstenció, perquè  
pensem que un espai públic s'hauria de pagar aquelles despeses mínimes que li corresponen sufragar a 
l'Ajuntament, l'assegurança i totes aquestes coses, perquè és un espai públic i em refereixo als preus públics 
de l'IMACT per a la realització d'espectacles i era per justificar l'abstenció, que van en la línia de l'anterior.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde  qui  manifesta  que  a  veure  si  va  errat,  però  l'únic  que  estem 
modificant aquí són les bonificacions Sr. Monclús, els preus públics no els toquem, l'únic que fem és que es  
modifica l'article sisè, que és el que fa referència a les bonificacions, si es vol abstenir cap problema, però 
no és perquè toquéssem els preus públics, l'únic que fem és la modificació de les bonificacions en quan a 
IMACT i en quan a Escola Municipal de Teatre, l'únic que fem és que introduïm una novetat i és que aquelles 
persones que ja estan matriculades paguen la meitat de la matricula quan es tornen a matricular en un altre 
curs i aquelles persones que ja tenen un familiar a l'Escola Municipal de Teatre, quan s'apunten tenen una 
quota reduïda. Per tant és l'únic que modifiquem, de preu no en toquem cap. 

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que per les noticies que tenim, la Junta de Govern  
de l'IMACT no ha dictaminat aquests preus públics. Si estem en lo cert, per donar coherència als nostres ens  
i sentit, el nostre vot serà negatiu, perquè no ve informat ni dictaminat per la Junta de Govern de l'IMACT.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta al Sr. Sabaté, que en tot cas ve dictaminat per la  
Comissió de Règim Interior de l'Ajuntament de Tortosa. En tot cas, sàpiguen que el grup Socialista vota en 
contra de les bonificacions que s'estableixen a l'IMACT, és a dir, voten en contra en què hi hagi un carnet  
d'espectador de 25 euros, que dóna un dret a un descompte del 40%, una bonificació del 20% per als 
jubilats i el carnet de família nombrosa. Vota en contra a que el carnet de la biblioteca, de Tortosasport i els  
socis de  TR3SC tinguin un 10% de descompte, que els membres dels grups de teatre Amateur de les Terres  
de l'Ebre i els alumnes de l'Escola Municipal de Teatre, tinguin un 30% de descompte i vota en contra en que 
els alumnes de l'Escola Municipal de Teatre que es tornen a matricular, tinguin una matricula reduïda i que 
els familiars dels alumnes de l'Escola Municipal de Teatre, quan s'inscriuen a l'Escola Municipal tenen una  
reducció del 20% sobre la quota. 
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Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que si aquesta és la interpretació Sr. Alcalde que 
vostè fa del que nosaltres hem expressat, que consti en acta, que el grup Socialista vota en contra perquè  
aquestes  bonificacions  són  absolutament  insuficients,  són  unes  bonificacions  insuficients  i  per  tant 
demanaríem al plenari que passes aquest tema a la Junta de Govern de l'IMACT, perquè compleixi una de les 
funcions que ha de tenir i que una vegada dictaminat aquesta insuficiència de bonificacions, torni al plenari.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que consti en acta, que el Sr. Sabaté canvia la raó per 
la qual vota en contra, ara considera que són insuficients les bonificacions, quan són més elevades de quan 
governava el partit Socialista. Que quede constància i que en cap moment a la Comissió Informativa es va 
fer cap al·lusió al respecte. 

Intervenció del Sr. Sabaté

A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta que per al·lusions, també demanaria que constés  
en acta que quan el Sr. Alcalde se li acabin els arguments, retorna al passat.

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que consti en acta de que el Sr. Sabaté ha votat en  
contra de totes aquestes bonificacions i que no ha fet cap plantejament alternatiu

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze vots a  
favor,  corresponents  als  regidors  del  grup  municipal  de  CiU,  6  abstencions  corresponents  als  grups 
municipals d'ERC, IETE, PP i PxC i 3 vots en contra corresponent als regidors del grup municipal del PSC.

*-*-*

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les catorze  hores, de la qual, 
com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari L’alcalde
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