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ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA  
LEHMANN MOLES, EMILI 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
ROIGÉ PEDROLA, MERITXELL 
SABATÉ IBARZ, ANTONI 
TOMÀS AUDÍ, DOMINGO  
VIDAL SABATÉ, ESTHER 
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE 
VIÑUELA LÓPEZ, BEATRIZ 
 
Secretari accidental: 
CHAVARRIA ESPUNY, JOSEP ANTONI 
 
Excusen la seva assistència: 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
 

 
Tortosa, essent les vuit hores i trenta minuts del 
dia onze d’octubre de dos mil tretze, prèvia 
convocatòria girada a l'efecte, es reuneixen en 
primera convocatòria al Saló de Sessions de la 
casa consistorial els membres de 
l'Excel·lentíssim Ajuntament de Tortosa que al 
marge es relacionen, a l’objecte de realitzar 
sessió extraordinària sota el següent 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
01 - Dictamen de proposta d'acord d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals 
per a l'any 2014. 
  
02 - Dictamen de proposta de modificació i derogació d'acord reguladors de preus públics. 
 
03 - Dictamen de modificació de la tarifa segona de les del servei d’abastament domiciliari d’aigua 
potable.  
 
04 - Dictamen d'acord d'aprovació de plurianualitat i compromís d'aportació de la resta del 
finançament per l'obra de rehabilitació de l'antic assecador de la pauma i cabassos als Reguers. 

*-*-* 
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La Presidència declara oberta la sessió i procedeix a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia: 
 
 
 

SERVEIS CENTRALS 
 
 
Intervenció del senyor Alcalde: 
En caràcter previ, el senyor alcalde exposa el següent: Es tracta del Ple extraordinari convocat per 
al dia d’avui essencialment amb motiu de les ordenances fiscals, malgrat que, com poden apreciar, 
hi ha quatre punts a l’ordre del dia. 
 
Dels quatre, tres clarament són d’ordenances fiscals i l’altre és un tema més tècnic, per tant, els 
proposo que el debat dels tres primers el féssim tot conjuntament i l’altre, doncs, el faríem a 
posteriori.  
 
 
 
01 - DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
D'ORDENANCES FISCALS PER A L'ANY 2014. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ 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 2014, 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 8 d’octubre de 2013, al Ple 
municipal proposo adoptar els acords següents: 
 
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 174, de 27 de juliol 2013, 
al qual aquest Ajuntament s’adhereix, que 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 LA IMPOSICIÓ DELS 
ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és: 
 
“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE 
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Determinació de la quota líquida 
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen 
següents: 
 

Tipus de béns immobles Tipus 

Béns immobles urbans 1,118 
Béns immobles rústics 1,037 
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. 
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Article 2. Exempcions potestatives 
1. Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan exempts tots els béns 
immobles la quota líquida dels quals 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 no figuren entre els béns del seu immobilitzat.  
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell en 
què s'inicien les obres fins el posterior a l'acabament de les 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 
1. A més de la bonificació regulada en l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta Ordenança, relatiu als 
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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. 

 
2. 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). 

b) Requisits subjectius 
La bonificació s’aplica, prèvia sol·licitud efectuada pels interessats d’acord amb el que es 
regula a l’apartat 2.d) d’aquest mateix article, 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 d’aquestes, segons informació facilitada pel Departament de 
Benestar Social 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 forma següent: 
. 

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. 
 

d) Sol·licitud de la bonificació 
Cal efectuar la sol·licitud de la bonificació a l’Ajuntament o organisme en què aquest tingui 
delegada la gestió de l’impost entre l’1 de gener i el 28 de febrer de l’any en què ha de 
tenir efecte. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest període serà considerada 
extemporània. Els subjectes passius, juntament amb la sol·licitud i el títol de família 
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 l’única finalitat de verificar el 
compliment dels requisits per aplicar la bonificació.  

 
03. Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
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l’energia provinent del sol, se’ls aplica una bonificació del 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. 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. 

 
Article 5. Fraccionament de padrons 
 
a) L’Ajuntament fraccionarà en 2 terminis el pagament de l’impost sobre béns immobles de 

naturalesa urbana. Aquests terminis de pagament seran degudament establerts en els 
corresponents calendaris fiscals que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província. 

b) Quan el fraccionament de les quotes suposin imports inferiors a la quota mínima que queden 
establertes com exemptes per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut 
determinades en la present ordenança, aquest import mínim resultant no es tindrà en compte 
i es liquidarà l’impost per la quota líquida aplicable a l’objecte tributari. 

c) Aquest fraccionament del padró sols s’aplicarà per aquells subjectes passius que tinguin 
domiciliats en entitats bancàries els seus respectius rebuts. La resta de contribuents que no 
optin pel sistema de pagament per domiciliació bancària no tindran dret a gaudir de l’opció de 
fraccionament. 

“ 
 
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 
articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP número 174, de 27 de juliol 2013, 
al qual aquest Ajuntament s’adhereix, que 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 LA IMPOSICIÓ 
DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del 
qual segueix: 
 
“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Coeficient de situació 

Categoria Índex de situació 

1ª 2,93 

2ª 2,58 

3ª 2,17 

4ª 1,76 

 
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 
a) S’aplicarà una bonificació de 50 per cent (50%) a la quota tributària a aquells que iniciïn 
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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: 
1. Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost. 
2. Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es venia exercint. 
3. Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja es venia 

realitzant. 
4. Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat 

per la que es venia tributant. 
Aquesta bonificació té caràcter pregat. 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. 

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

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: 
 
1. En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les plantilles de 

l’any base es realitzarà atenent a la situació conjunta de les empreses afectades abans i 
després de l’operació. 

2. En 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. 

3. Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre d’aquests equivalent, 
en funció de la 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 

a) La sol·licitud per al reconeixement de la bonificació establerta a la lletra a) de l’apartat 
anterior s’haurà de presentar en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat, 
acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits. 

b) La sol·licitud per al reconeixement de la resta de bonificacions previstes en l’apartat primer 
d’aquest article s’han de presentar dins del primer trimestre del període impositiu en què 
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siguin d’aplicació, acompanyant la documentació acreditativa. 
c) La resolució per la qual 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 què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de meritament del tribut 
hagin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudi. 

d) El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud. Si l’acord es dicta amb posterioritat a la fi d’aquest, per causes 
no imputables al subjecte passiu, la devolució que pugui correspondre inclourà l’interès de 
demora regulat a l’article 26 de la Llei general tributària. 

“ 
 
TERCER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número I-3, reguladora de 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, el text de la qual ve donat íntegrament pel 
corresponent text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat al BOP número 174, de 
27 de juliol 2013, al qual aquest Ajuntament s’adhereix, que 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 VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER 
L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és: 
“ 
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 
POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Determinació de la quota líquida 
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle el següent quadre 
de tarifes: 
 
Classe de vehicle      Tarifa (€) 
A) Segons potència fiscal 
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys. 
De menys de 8 cavalls fiscals 25,06 
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals 67,67 
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals 142,84 
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals 177,92 
De 20 cavalls fiscals en endavant 222,37 
 
2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles 
especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies 
públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica. 
De menys de 16 cavalls fiscals 35,08 
De 16 fins 25 cavalls fiscals 55,14 
De més de 25 cavalls fiscals 165,39 
 
B) Segons el número de places. 
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones. 
De menys de 21 places 165,39 
De 21 fins 50 places 235,56 
De més de 50 places 294,45 
 
C) Segons la càrrega útil en quilograms 
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats 
per al transports de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle. 
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De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 83,95 
De 1.000 kg fins a 2.999 kg de càrrega útil 165,39 
De més de 2.999 kg fins a 9.999 kg de càrrega útil 235,56 
De més de 9.999 kg de càrrega útil 294,45 
 
2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de 
vehicles articulats. 
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil 35,08 
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 55,14 
De més de 2.999 kg. de càrrega útil 165,39 
 
D) Segons els centímetres cúbics (cc) 
Ciclomotors 8,78 
Motocicletes fins 125 cc  8,78 
Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc 15,03 
Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc  30,08 
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc 60,14 
Motocicletes de més de 1.000 cc 120,28 
 
2. El quadre de tarifes s’aplica fins i tot en el supòsit en què les tarifes bàsiques contingudes al Text 
refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es 
modifiqui per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
 
3. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial Decret legislatiu 339/1990, 
de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat vial i disposicions complementàries, especialment el Reial Decret 2822/98, de 
23 de desembre, sobre el concepte de les diverses classes de vehicles. 
 
4. Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d'acord amb allò que disposa l’Annex 
V del Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
vehicles. 
 
5. En tot cas, el concepte genèric de "tractors" a què es refereix la lletra A.2) de les tarifes indicades 
comprèn tant els tractors de camions com els tractors d'obres i serveis. 
 
6. Les furgonetes tributen com a camions, d'acord amb la seva càrrega útil, llevat de que el vehicle 
estigui autoritzat per a més de 10 places, incloent-hi el conductor, que haurà de tributar com a 
autobús. 
 
7. Els motocarros tenen la consideració, a l'efecte d'aquest impost, de motocicletes i, per tant, han 
de tributar per la capacitat de la seva cilindrada. 
 
8. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la 
potència d'arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats. 
 
9. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser transportades o 
arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar segons les tarifes 
corresponents als tractors. 
 
10. Els vehicles tot terreny es consideren com a turismes. 
 
Article 2. Bonificacions potestatives 
1. S'aplica una bonificació del 75 per cent (75%) de la quota de l’impost, incrementada o no, a 
favor dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una menor incidència en el medi 
ambient per disposar de motor que utilitza l'energia elèctrica com a principal font d'energia i els 
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híbrids que disposen de motor elèctric i motor de combustió interna. 
 
2. S'aplica una bonificació del 100 per cent (100%) de la quota de l’impost, incrementada o no, a 
favor dels titulars dels vehicles següents: 
a) Els vehicles catalogats com a històrics d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, 
de 14 de juliol, que aprova el Reglament de vehicles històrics. 
b) Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de 
fabricació. Si no és coneguda, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si hi 
manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar. 
 
3. Per a poder gaudir de les bonificacions previstes en els apartats 1 i 2 d’aquest article els 
interessats han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportar el Permís de 
circulació, la Targeta d'inspecció tècnica i la resta de medis de prova que acrediten el dret al 
gaudiment de les mateixes. És també requisit per poder gaudir de les bonificacions previstes que el 
beneficiari estigui al corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament. 
“ 
 
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 174, de 27 de juliol 2013, al qual aquest Ajuntament s’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 “ANNEX: 
ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE 
l’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS 
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT” el text íntegre del qual és: 
 
 
“ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST 
SOBRE l’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS 
ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Quadre de percentatges en funció del període de generació 
 

Període de generació 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, que haurà de ser sol·licitada per les persones interessades, en aquelles 
transmissions de béns o de la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitadors del 
domini en que es donin totes les següents condicions: 

a) Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort. 
b) 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 
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del Padró Municipal d’habitants s’utilitzaran per comprovar aquest extrem. 
c) Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents, adoptats, cònjuge, 

ascendents o adoptants. 
d) 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.  

e) 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.  

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

g) 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 el percentatge de bonificació que pertoqui sobre la 
quota íntegra de l’impost. El percentatge de bonificació a aplicar es determina en funció del valor 
cadastral del sòl en el període impositiu d’aplicació i del nivell d’ingressos (NI) del darrer exercici 
fiscal declarat de tots els components de la unitat familiar del beneficiari. Als efectes d’aquesta 
bonificació s’entendrà per unitat familiar totes les persones que figuren empadronades amb el 
subjecte passiu. La següent taula detalla els percentatges de bonificació a aplicar en cada cas: 
 

Valor cadastral del sòl (€) NI ≤ (IRSC*3) (IRSC*3) < NI ≤ (IRSC*4) (IRSC*4) < NI ≤ (IRSC*6) 
Fins a 3.000,00 95% 80% 55% 
De 3.000,01 a 5.000,00  90% 60% 35% 
De 5.000,01 a 10.000,00 85% 50% 20% 
A partir de 10.000,01 80% 40% 10% 

 
On IRSC és el darrer valor publicat de l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya i NI 
representa el Nivell d’ingressos del darrer exercici fiscal declarat de tots els components de la 
unitat familiar del beneficiari. 
 
Amb la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent: 
- Certificat de defunció del causant. 

- Document públic d’acceptació d’herència. 
- Documents acreditatius del nivell d’ingressos del darrer exercici fiscal declarat de tots els 
components de la unitat familiar o autorització de tots els membres de la unitat familiar per a 
obtenir-lo. 

“ 
 
CINQUÈ - Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes 
municipals que es detallen a continuació, amb efectes de l’1 de gener de 2014: 
 

Núm. T-1 Taxa per expedició de documents administratius 
a) Es modifica l'article 6è, amb el redactat següent: 
 
“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  38,60 
Per expedició carnet transport públic col·lectiu de viatgers  4,45 
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Per expedició duplicat acord Fires dilluns i dissabte  4,45 
Per expedició d’informes sobre atestats per accident de trànsit  32,25 
Per expedició de permisos d’armes  23,10 
Tramitació d'un pla parcial:  
* Fins a 100 habitatges  713,60 
* A partir de 100 habitatges s'incrementarà per cada 50 h o fracció  118,80 
Tramitació d'un programa d'actuació urbanístic  593,70 
Tramitació d'un pla especial  593,70 
Tramitació d'un projecte d'urbanització. Serà el 0,07% del PEM amb una quota mínima de  593,70 
Tramitació d'un projecte de reparcel·lació o compensació 593,70 
Tramitació d'un projecte de parcel·lació 296,90 
Tramitació d'una delimitació d'un polígon d’actuació 178,05 
Expedició certificat de condicions urbanístiques  50,90 
Expedició certificat de serveis urbanístics  50,90 
Expedició de plànol d'alineacions:  
* Fins a 10 ml  118,80 
* A partir de 10 ml per cada ml  1,70 
Expedició de plànol de rasants :    

* Fins a 50 m2  118,80 
* A partir de 50 m2 per cada m2  0,15 
Senyalar alineacions sobre el terreny :  
* Fins a 10 ml  38,05 
* A partir de 10 ml per cada ml  2,50 
Senyalar rasants sobre el terreny :  
* Fins a 50 m2  44,00 
* A partir de 50 m2 per cada m2  0,25 
Certificats relacionats amb l'Impost Béns Immobles, rústics i urbans 16,10 
Certificats relacionats amb la numeració de policia  32,25 
Tramitació de certificats del punt d'informació cadastral 7,10 
Còpia DIN A4 en color del parcel·lari cadastral  7,10 
Informe tècnic sobre expedient contradictori de ruïna  635,40 
Informe peritació terrenys o edificis: 0,05% sobre valoració amb mínim de  35,70 
Fotocòpies plànols amillarament, per cadascuna  11,65 
Per un exemplar de la normativa urbanística PGOU  86,90 
Informe tècnic, emès a instància de part, sobre una edificació o instal·lació  164,95 
Fotocòpies DIN A4 (document)  0,15 
Fotocòpies DIN A3 (document) 0,25 
Còpia plànol a color en paper:  
DIN A4 1,25 
DIN A3  2,40 
DIN A2  3,60 
DIN A1  4,80 
DIN A0  6,05 
Còpia i fotocòpia plànol monocrom en paper:  
DIN A4  0,90 
DIN A3  1,70 
DIN A2 2,50 
DIN A1  3,35 
DIN A0 4,25 
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Còpia plànol cartografia en paper:  
DIN A4  1,55 
DIN A3  3,15 
DIN A2  4,70 
DIN A1  6,25 
DIN A0  7,80 
Còpia plànol del POUM en paper:  
DIN A4  1,55 
DIN A3  3,15 
DIN A2  4,70 
DIN A1  6,25 
DIN A0  7,80 
Cartografia (suport digital):  
* 1 full format dgn 58,00 
* 1 full format dwg 46,40 
* 1 full format pdf  69,60 
Planejament (suport digital):  
-- arxiu informàtic que inclou documentació escrita  60,35 
-- arxiu documentació gràfica (en format PDF o Microstation)  60,35 
Documentació POUM en paper:  
* 1 exemplar complet (inclou catàleg)  1449,20 
* 1 estudi ambiental  483,05 
* 1 estudi impacte ambiental  120,75 
Arxiu vialer (format PDF o Microstation) (suport digital)  48,35 
Còpia parcel·lari cadastral  5,65 
Per validació de poders  6,90 
Per avenços de plusvàlues  18,45 
Per impresos del Cadastre:  
* Model 901 i 903  0,60 
* Model 902  2,75 
* Model 902S 1,00 
* Model 904  1,20 
* Model 905  1,65 
Per emplenar els models 901, 903, 904 i 905  2,25 
Per cada exemplar d’ordenança fiscal  1,00 
Per tramitació de l’expedient de canvi de nom o titularitat d’un establiment  277,15 
Expedició i renovació de títols de panteons i tombes:  
* Expedició  36,15 
* Renovació 30,85 
Expedició i renovació de títols de nínxols:  
* Expedició  21,20 
* Renovació  18,05 
Per la gestió i tramitació de l’informe d’adequació de l’habitatge en el procés de 
reagrupament familiar  142,40 

Per la gestió i tramitació d’informes de grau i d’esforç d’integració social  47,20 

Gestió de la comunicació de nuclis zoològics 141,55 

Autorització i renovació de l’autorització per abocament d’aigües residuals en xarxes 
indirectes 104,85 
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Expedició acta de matrimoni civil celebrat fora de la Casa Consistorial  181,15 

Expedició acta de matrimoni civil, celebrat a la Casa Consistorial  158,45 
Per expedició de certificats i documents per a la tramitació dels expedients següents: 
Pirmi, pensions no contributives, beques, títol de família nombrosa o de família 
monoparental, programa d’ajuts d’urgència social i per sol·licitud d’advocat d’ofici amb 
informe justificatiu de serveis socials. 

2,10 

Per expedició d’altres certificats i documents  7,10 
 
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  31,45 36,70 
A2  26,20 31,45 
C1  20,95 26,20 
C2 i AP  15,75 20,95 
 
Taxa per drets d'examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta Corporació, per a 
places de la Policia Local, expressat en euros: 36,70“ 
 
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 2014, 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’apartat 1r de l'article 2n, amb el redactat següent: 
“Article 2n  Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida 
domiciliària, conducció, trasllat, abocament, manipulació i eliminació d'escombraries i altres 
residus sòlids urbans domiciliaris la prestació dels serveis següents: 

a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans generats en els habitatges 
particulars, allotjaments, locals i establiments on s’efectuïn activitats industrials, 
comercials, professionals, artístiques i de serveis. 

b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats en l’apartat anterior.” 
“ 
b) Es modifica l'article 6è, amb el redactat següent: 
 
“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 138,35 129,50 118,85
Hotels, per plaça 50,75 50,75 50,75
Pensions i cases d’hostes, per plaça 40,45 40,45 40,45
Sanatoris i clíniques: 
      * De 0 a 50 llits 1.089,30 1.089,30 1.089,30
      * De més de 50 llits 1.634,80 1.634,80 1.634,80
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Col·legis i acadèmies: 
      * Fins a 25 alumnes 248,40 248,40 248,40
      * De 25 a 50 alumnes 360,20 360,20 360,20
      * De més de 50 alumnes a mitja pensió 972,25 972,25 972,25
      * De més de 50 alumnes a pensió completa 1.020,10 1.020,10 1.020,10
Comerços, indústries, oficines, magatzems i similars  324,10 273,15 228,90
Locals, de menys de 25 m2 no susceptibles d’usos 
comercials, industrials o anàlegs 118,85 118,85 118,85

Supermercats  i hipermercats: 
  * Per superfície construïda de 200 m2 a 1.000 m2 637,45 637,45 637,45
  * Per superfície construïda superior a 1.000 m2 1.775,40 1.775,40 1.775,40
Hostaleria: cafeteria, restaurant, bar, pub i similars 
  * Per superfície construïda de menor de 100 m2  505,60 505,60 505,60
  * Per superfície construïda de 100 m2 a 250 m2 644,70 644,70 644,70
  * Per superfície construïda superior a 250 m2 893,60 893,60 893,60
Zones perifèriques, habitatges unifamiliars 118,85 118,85 118,85
 
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” o per 
l’epígraf de “Locals de menys de 25 m2 no susceptibles d’usos comercials, industrials o anàlegs” 
segons correspongui.   
 
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 8/2008, de 10 de juliol.  
 
L’import d’aquest cànon, sobre deposició de residus, s’actualitzarà automàticament en el moment 
que la Generalitat de Catalunya ho disposi normativament.” 
 
c) S'afegeix la disposició addicional següent: 
 
“Disposició addicional 
“La tarifa “locals, de menys de 25 m2 no susceptibles d’usos comercials, industrials o anàlegs” 
s'aplicarà a petició de la persona interessada per a aquells locals, de menys de 25 m2, a disposició 
dels seus propietaris i per a usos exclusivament particulars que no siguin ni hagin estat utilitzats 
com a comerços, indústries, magatzems afectes a activitats o anàlegs i que no siguin susceptibles 
de ser-ho. Aquesta tarifa s'aplicarà prèvia comprovació per part de l'Ajuntament” 
 
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 2014, 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: 
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a) Per drets funeraris de nínxols 

Pis St. Llàtzer Els Reguers 
1r pis 1.533,15 288,35 
2n pis 1.664,60 385,20 
3r pis 1.209,00 223,90 
4t pis 525,65 139,60 

 
b) Per drets funeraris de terrenys  

Tipus St. Llàtzer Els Reguers 
Tombes (per m2 o fracció) 216,45 157,45 
Panteons 4x4 3.542,20 2.558,20 
Panteons 5x5 5.608,40 4.034,15 
Panteons 6x6 6.985,95 5.706,85 
Excés 6 m (a panteons) 442,80 334,55 

 
c) Per utilització de fosses comunes 

Per utilització de fosses comunes 43,85 
 
d) Per traspàs de drets funeraris 

Traspàs drets funeraris St. Llàtzer i Reguers 

Panteons 185,50 
Tombes 123,60 
Nínxols 44,65 

 
e) Altres 

 Nínxols i fossa comuns Tombes i panteons 

Inhumacions, exhumacions i trasllats 78,70 147,55 

Llicències guarniment 25,60  
“ 
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 2014, i se’n 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 130,25 €/m2 o fracció/any 
Mercat Central, aire condicionat 29,25 euros/m2 o fracció/any 

“ 
b) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
“Disposició final 
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La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, 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 
1. La quota tributària serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de ZERO AMB NORANTA 
per cent (0,90 %). 
2. La quota tributària mínima, en el cas d’obres majors, serà de 136,30 euros. 

3. La quota tributària mínima, en el cas d’obres menors, serà de 78,60 euros. 
4. En cas de desistiment del sol·licitant amb caràcter previ a la resolució de l’expedient es podrà 
sol·licitar la devolució de l’import ingressat per la taxa, en els següents termes: 
- si encara no s’ha emès l’informe tècnic procedirà la devolució del 85% 
- si ja ha estat emès l’informe tècnic procedirà la devolució del 65%. 
“ 
 
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 2014, 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 l’article 8è amb 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'Activitats 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 431,95 € Per cada 50 m2 o fracció que 
superi la sup mín. 54,00 € 2.159,95 € 

Règim de comunicació en activitats sense incidència ambiental, en l’àmbit Pincat 

 Fins a 75 m2 108,00 € Per cada 50 m2 o fracció que 
superi la sup mín. 13,50 € 540,00 € 

Règim de llicència en activitats sense incidència ambiental 

 Fins a 75 m2 540,00 € Per cada 50 m2o fracció que 
superi la sup mín. 54,00 € 2.159,95 € 

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 702,00 € Per cada 50 m2 o fracció que 
superi la sup mín. 54,00 € 2.159,95 € 

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, en l’ambit Pincat. 

 Fins 75 m2 175,50 € Per cada 50 m2 o fracció que 
superi la sup mín. 13,50 € 540,00 € 

Llicències ambientals amb activitats d'incidència ambiental moderada (annex II de la llei 20/2009) 
 Fins a 100 m2 1.234,15 € Per cada 100 m2 o fracció que 135,00 € 5.662,05 € 
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superi la sup mín. 
Llicències d’activitats incloses a la llei 11/2009. 

 Fins a 100 m2 972,00 € Per cada 100 m2 o fracció que 
superi la sup mín. 135,00 € 5.399,90 € 

 
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 polinomi següent: 

Ts =  n x Vs  

on, 
en activitats sense o de baixa incidència ambiental o en activitats regulades per la Llei 
11/2009tramitades 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 16.199,75 €, 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 53.999,15 €: 
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: 89,60 € 
inclosos a l’annex III de la llei 20/2009: 89,60 € 
inclosos a la Llei 11/2009: 89,60 € 

b) Revisió de la llicència ambiental de les activitats: 
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incloses a l’annex II: 143,75 € 
 

c) Adequació d’activitats amb o sense llicència prèvia vigent: 
incloses a l’annex II de la llei 20/2009: 143,75 € 

 
d) Validacions de plans de dejeccions ramaderes d’activitats incloses a l’annex III de la Llei 
20/2009 i normativa de aplicable: 311,25 € 
e) Autorització administrativa de l'activitat temporal de circ i instal·lació d'atraccions infantils 
(firaires): 108,00 € 
f) Tramitació de la comunicació sanitària per a la venda i/o elaboració de productes càrnics: 54,00 
€ 
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): 64,80 € 
“ 
b) Es modifica l’article 9è, la redacció del qual passa a ser la següent: 

“Article 9 - Exempcions i bonificacions 

1. Es fixen les exempcions següents, sens perjudici de l’obligació de proveir-se, si s’escau, de 
l’oportuna llicència o d'haver realitzat la preceptiva comunicació: 

a) Trasllats determinats per expropiació municipal. 
b) Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades d’utilitat pública i les 
associacions sense ànim de lucre, degudament inscrites als registres oficials corresponents. 
2. Es fixen les bonificacions següents: 
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’exerceix, previ informe tècnic municipal favorable, sempre que no suposin modificació de la 
superfície de l’establiment. 

c) Gaudiran d’una bonificació del 40 % de la quota tributària les activitats de nova creació que 
s’instal·lin al municipi i compleixin totes les condicions següents: 
- Que el subjecte passiu durant els darrers 24 mesos hagi estat al menys 18 mesos en situació 
d’atur. Si el subjecte passiu és una persona jurídica, hauran d’acreditar aquesta condició més del 
50 % del socis o partícips. 
- Que el subjecte passiu no disposi de béns patrimonials diferents de l’habitatge habitual amb un 
valor cadastral superior a 55.000 €. Si el subjecte passiu és una persona jurídica, hauran 
d’acreditar aquesta condició més del 50 % del socis o partícips. 
- Que la superfície construïda del local no superi els 150 m2. 
- Que no s’hagi aplicat alguna de les tarifes específiques de l’àmbit Pincat per al càlcul de la taxa. 
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 als 
supòsits que determina el núm. 2 del present article serà el 50 per cent de la que correspongui 
d'entre les establertes per l’article 8 d’aquesta Ordenança. 

5. L’atorgament de les bonificacions i exempcions resta condicionat a què: 
a) El subjecte passiu estigui al corrent en les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de 
Tortosa.  
b) La ubicació de l’activitat no es trobi a edificis fora d’ordenació o no legalitzats. 
c) Es modifica la disposició final amb el text íntegre següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2014, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
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“ 
 
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 528,60 
Autorització per a la transmissió de llicències 169,55 
Autorització per la substitució de vehicle 85,75 

“ 
b) Es modifica la disposició final amb el text íntegre següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2014, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 

“ 
 
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 l’article 6è amb el text íntegre següent: 
“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 1.353,00 euros per cada autorització tramitada. 

2-. Altres actuacions: 

a) Controls inicials i/o periòdics de les activitats: 83,50 € 
b) Revisió de l’autorització ambiental de les activitats: 90,50 € 
c) Adequació d’activitats amb o sense autorització prèvia vigent: 90,50 € 
“ 
 
b) Es modifica la disposició final amb el text íntegre següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, 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 amb el redactat següent: 
“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 camió municipal, sense dotació, per cada hora o fracció  12,20 

b) Per cada turisme o furgoneta municipal, sense dotació, per cada hora o fracció 8,15 
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c) Per cada motocicleta municipal, sense dotació, per cada hora o fracció 2,05 

d) Per cada funcionari d’administració general, treballador, bomber, per hora o fracció 23,15 

e) Per cada agent de policia local, per hora o fracció 27,45 

f) Per cada caporal de policia local, per hora o fracció 31,55 

g) Per cada sergent de policia local, per hora o fracció 34,60 

h) Per cada sotsinspector de policia local, per hora o fracció 37,65 

i) Per cada inspector de policia local, per hora o fracció 44,75 

 
El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el de la 
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 amb el text íntegre següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2014, 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 amb el redactat següent: 
“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  90,70 

CICLOMOTORS Per cada dia d'estada a partir de l'endemà del dipòsit  3,40 

MOTOCICLETES Per cada dia d'estada a partir de l'endemà del dipòsit  5,65 

TURISMES Per cada dia d'estada a partir de l'endemà del dipòsit 11,30 

Per cada dia d'estada, a partir de l'endemà del dipòsit dels vehicles de més de 3.000 PMA 32,90 

Per immobilització de vehicles amb paranys 45,35 

“ 
 
b) Es modifica la disposició final amb el text íntegre següent: 
“Disposició final 
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2014, 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 2n, la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 2n  Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització i l’aprofitament especial constituït en el vol, el 
sòl i el subsòl del domini públic. 
En particular, s’estableix aquesta taxa per la utilització i l’aprofitament especial del domini públic 
en els següents casos: 
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a) Per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i altres elements amb finalitat 
lucrativa. 

b) Per la instal·lació de quioscos en la via pública. 
c) Per ocupacions de terrenys d’ús públic amb tanques, bastides, cavallets, materials de 
construcció i altres. 
d) Per l’aprofitament especial i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o 
utilització de caixers  automàtics per part d’entitats financeres o de dipòsit en les façanes dels 
immobles, amb accés directe des de la via pública.  

“ 
 
b) 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: 20,80 
Planteristes, per m2 i temporada: 10,40 
Pagesos del dissabte, per m2 i any: 10,40 
Pagesos de diari, per m2 i any: 52,05 
Majoristes, per m2 i any: 59,50 
Utilització d’1 taula amb 6 cadires en actes festius Festes de la Cinta (per cada dia): 7,05 
Per cada cadira addicional: 1,10 
Parada venda ambulant Festes de la Cinta m2 i dia: 3,60 
Indústries, comerços i altres ocupacions m2 i dia: 0,45, amb un mínim de 5 €. 
Instal·lació o funcionament de caixers automàtics en façanes d’immobles per part d’entitats de 
dipòsit o financeres, de manera que el servei es presti a l'usuari a la via pública: 328,50 € per 
unitat i any. 
 
Atraccions de Fira durant les Festes de la Cinta: 
- Atraccions mecàniques: 3,55 € per m2/dia 
- Casetes alimentació: 5,10 € per m2/dia 
- Casetes: 2,85 € per m2/dia 
 
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: 34,60 € 
d. Per temporada d’estiu, 1 de maig a 31 d’octubre, per cada m2: 27,55 € 
e. Festius i vigílies de tot l’any, per cada m2: 21,60 € 
f. Eventuals, per cada m2 i per dia: 1,85 € 
g. Pedanies, per m2 i any, tarifa única: 16,75 € 
Quan les ocupacions precedents es realitzin amb coberta, les tarifes respectives s’incrementaran 
en un 15% 
 
En cas 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: 393,35 € 
- Per cada m2 o fracció d’excés a l’any: 84,70 
- Resta de quioscos, amb superfície d’ocupació igual o inferior a 5m2 a l’any: 893,80 € 
- Per cada m2 o fracció d’excés a l’any: 191,15 € 
 
Fira de Nadal: 
a. Tarifa normal:  
- Parada de 6m2 (sense estructura): 2,85 € /m2 / dia. 
- Parada de 4,5m2 (amb estructura): 5,30 € /m2 /dia 
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b. Tarifa reduïda:  
b.1. Entitats sense ànim de lucre:  
- Parada de 6m2 (sense estructura): 0,55 €/ m2 / dia 
b.2. Empreses associades a la Federació de Comerciants:  
- Parada de 6m2 (sense estructura): 1,40 € / m2 / dia 
- Parada de 4,5m2 (amb estructura): 2,65 €/m2 / dia  
 
Tavernes Festa del Renaixement: Per ubicació de tavernes dintre de l'àmbit físic on es desenvolupa 
la festa, una vegada autoritzades. 
- Tarifa fixa de 305,10 € que suposen ocupació d'un màxim de 30m2 i que es destinen a la 
instal·lació de zona de cuina i barra (pels 4 dies) 
- Tarifa de 1,85 € per m2/dia corresponents a la zona addicional. 
 
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  1,00 € 15,60 € 124,75 € 
Carrers de segona categoria  0,95 € 14,75 € 118,20 € 
Carrers de tercera categoria  0,85 € 13,85 € 110,65 € 
 
2. Les quotes fixades en la tarifa que corresponen a una anualitat es prorratejaran 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 354,10 € 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 hagi estat assignada una 
de les places de què  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 que se’ls 
prorrogui el permís un segon any no els correspondrà l’exempció. 
“ 
 
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 del 2014, 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  354,15 € 

22  /43  



Carrers segona categoria  320,05 € 
Carrers tercera categoria  283,30 € 
Mes de cinc metres lineals, per cada metre lineal o fracció pagarà a l’any a més: 
Carrers primera categoria 105,95 € 
Carrers segona categoria  95,15 € 
Carrers tercera categoria 84,90 € 

 
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  461,75 € 
Carrers segona categoria  389,30 € 
Carrers tercera categoria  320,10 € 
Mes de cinc metres lineals. Per cada metre lineal o fracció d’excés pagarà a l’any a més: 
Carrers primera categoria  120,05 € 
Carrers segona categoria  111,00 € 
Carrers tercera categoria  89,20 € 

 
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  283,30 € 
Carrers segona categoria  247,65 € 
Carrers tercera categoria  215,75 € 
Mes de cinc metres lineals. Per cada metre lineal o fracció, pagarà a l'any 
Carrers primera categoria  98,40 € 
Carrers segona categoria  89,20 € 
Carrers tercera categoria  80,00 € 

 
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 Tècnico de 
la Edificación 
 

Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any: 
Carrers primera categoria  353,60 € 
Carrers segona categoria 320,10 € 
Carrers tercera categoria  283,30 € 
Per cada metre lineal o fracció pagarà a l'any a més: 
Carrers primera categoria  105,95 € 
Carrers segona categoria 93,00 € 
Carrers tercera categoria  85,45 € 

 
2.- RESERVA D'ESPAI PERMANENT EN LES VIES PÚBLIQUES I TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER A INICI, 
INTERMEDI O FINAL DE LÍNIA DE SERVEIS REGULARS O DISCRECIONALS DE VIATGERS I LLOGUER O 
SERVEI D'ENTITATS 
a) Línies de viatgers (unitats i any): 73,55 € 
b) Vehicles de lloguer (per any): 111,35 € 
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c) Entitats (per any):  283,30 € 
 
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: 8,65 € 
 
b) En cas de reserves esporàdiques que comportin tallar carrers, s’estableix una tarifa per metre i 
per les primeres dues hores de 0,95 €, amb un mínim de 93,00 € corresponent a les primeres 
dues hores, incrementant-se progressivament la tarifa 0,95 €/metre per cada dues hores 
addicionals respecte a les anteriors, fins a un màxim de 4,75 €/metre 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 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 2014, i se’n mantindrà la vigència fins que 
se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 

 
Núm. T-18 Taxa per les visites al Jardí del Príncep  
 
a) Es modifica l’article 5è, la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article  5è.- Quota tributària 
La quantia de la taxa, en euros, és: 
 
Preu d’entrada, per persona 3,00 
Preu reduït, per persona * 2,00 
Preu reduït per grups majors de més de 50 persones 1,00 
Entrada gratuïta • Menors de 10 anys 

• Persones amb targeta turística de Tortosa 
• Membres del Club Súper 3 

 
* El preu reduït s’aplica a majors de 65 anys, persones discapacitades, membres de família 
nombrosa i estudiants que disposin del carnet d’estudiant. 
“ 
 
b) 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 2014, i se’n mantindrà la vigència fins que 
se n’acordi la modificació o la derogació expressa. 

“ 
 
SISÈ - 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 
de les persones interessades per un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci al BOP, 
de manera que en aquest període les persones interessades puguin examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
SETÈ - 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. ” 
 

*-*-* 
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Intervenció de la Sra. Villarroya 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora, senyora Matilde Villarroya i Martínez: Bon dia. 
Regidores, regidors, com cada any en aquestes dates ens trobem aquí per presentar el que és la 
proposta d’ordenances fiscals per a l’any 2014 i aquestes ordenances fiscals, igual que les dels 
anys precedents, ens troben en una situació que els hi descriuré una miqueta però casi bé no faria 
falta perquè tots la coneixen. És una situació econòmica que continua essent molt complicada, les 
institucions continuen tenint elevats problemes per poder fer front a tot el que és la gestió 
pressupostària de l’Ajuntament i, com vostès saben, les ordenances fiscals són una part d’aquest 
pressupost de l’Ajuntament que correspon a la fracció corresponent a ingressos. 
 
En aquest sentit l’Ajuntament ha fet un esforç màxim per poder no transmetre la pressió als 
nostres ciutadans i lo que hem volgut fer en trets generals és congelar els impostos i, d’altra banda, 
intentar baixar encara que sigui algunes de les taxes. 
 
En aquest sentit, si comencem pels impostos, el que podem dir és que l’IBI és un impost que en 
aquest cas es congela. Com vostès saben, l’IBI està format per dues parts, per una part el tipus 
impositiu i per l’altra el valor cadastral. En aquest cas, com vostès saben, des de Madrid se’ns 
imposa un increment del 10% en el valor cadastral dels immobles i això nosaltres el que hem fet és 
baixar el tipus impositiu per tal de que en el rebut del contribuent això no es noti per cap dels 
costats, per tant quedarà exactament igual. 
 
Aquesta modificació s’ha fet un esforç important per poder quadrar exactament i que no noti, el 
ciutadà, cap impacte sobre el seu rebut de la contribució. 
 
D’altra banda, els altres impostos es congelen totalment. No hi ha cap tipus d’increment, ni tant 
sols de l’IPC. 
 
Pel que fa referència a les taxes, les taxes, com vostès també saben, es tracta d’un servei que 
l’Ajuntament fa a compte del ciutadà i que, per tant, després això passa al cobrament al ciutadà. En 
cap cas, cap de les nostres taxes és superior al cost del servei, no ho pot ser, ho marca la llei. De 
totes maneres, totes elles estan bastant per sota del cost del servei.  
 
No obstant, en un dels casos, com és en aquest cas, hem volgut fer un esforç important i hem 
volgut aplicar una reducció molt important en una de les taxes, potser, més significatives que tenen 
els ajuntaments, que és la taxa de les escombraries. I en aquest sentit, s’aplica un 5% a tot el que 
és la reducció a la taxa d’escombraries corresponen a les “vivendes”. El ciutadà, quan rebi la seva 
taxa d’escombraries, l’any 2014 veurà reduït un 5% el preu del seu rebut. 
 
D’altra banda, també s’han fet algunes modificacions, per exemple, una cosa que ja feia temps que 
els ciutadans ens venien dient i és que, certament, tenim un dels epígrafs corresponent als locals i 
era un epígrafs molt genèric que incloïa tant locals comercials com aquells que no tenen aquest ús 
comercial com poden ser trasters, garatges. En aquest cas hem entès que és de lògica separar 
aquests dos epígrafs, per tant, s’ha deixat l’epígraf de locals i comerços per a totes aquelles 
activitats empresarials i que són susceptibles de tenir activitat. I d’altra banda, s’ha escindit una 
part corresponent al que són els locals amb finalitat de trasters i garatges i en aquest cas, aquells 
locals que compleixin estrictament els requeriments tindran una taxa de més de la meitat inferior a 
la que estaven pagant fins ara. 
 
D’altra banda, una altra de les taxes que també es modifica és la T-6, que és la taxa de llicències 
d’activitat. Aquesta taxa, el que s’ha volgut des d’aquest Govern és intentar potenciar el que és 
l’auto ocupació i facilitar també la implantació en el nostre PinCat, en tota la zona del PinCat i per 
aquest motiu s’ha ficat la bonificació sobre totes aquelles persones que estan a l’atur, un atur de 
llarga durada i volen obrir un establiment en qualsevol part de la ciutat. Gaudiran d’un 40% en la 
taxa. 
 
D’altra banda, s’ha ficat una exempció pel que fa referència a totes aquelles institucions sense 
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ànim de lucre que es vulguin posar a la ciutat. Aquestes també tindran exempció total, és a dir, no 
pagaran la taxa d’activitat. 
 
I finalment, s’ha creat una tarifa específica, tal com marca la llei, segons la qual les persones que 
vulguin obrir una activitat en el casc antic només hauran de pagar el 25% de la taxa.  
 
Per tant, són mesures que s’han ficat per incentivar aquesta ocupació, tant d’aturats com en la 
zona del PinCat. 
 
Més taxes que s’han modificat: doncs s’han modificat també la taxa T-12, que és la de la utilització 
privativa i aprofitament del domini públic, en aquest cas s’ha incorporat una taxa corresponent a la 
taxa de caixers automàtics, que hauran de pagar totes aquelles institucions financeres que tenen 
caixers que donen a la vorera i que, per tant, estan ocupant espai públic. 
 
Pel que fa referència a altres reduccions que també podem fer, podem trobar la mesura que s’ha 
ficat d’entrada gratuïta a tots aquells membres del Club Súper 3 i que fa referència a la taxa de 
visites dels Jardins del Príncep, el preu públic al Centre d’Interpretació del Renaixement i el preu 
públic al Museu de Tortosa. Per tant, tots aquells membres del Club Súper 3 podran entrar 
gratuïtament a aquestes instal·lacions. 
 
I finalment, s’està estudiant per aplicar tot el que és l’empresa Tortosasport també facilitar que la 
gent que està aturada pugui continuar gaudint d’aquests esports, perquè moltes vegades és una 
de les activitats que primer es deixa de fer quan la situació és complicada i s’està plantejant una 
reducció de la tarifa de fins un 50% en el cas d’aturats. 
 
I en general, voldria resumir que aquestes taxes, malgrat hi ha gent que pugui pensar que són, la 
reducció que s’ha produït és baixa, podem dir que estan totes, és el màxim que ens marca la llei i, a 
més a més, les que ens permeten gestionar, malgrat els esforços que això representa per a 
l’Ajuntament, correctament el pressupost. Especialment el què ens permet poder congelar els 
impostos és, especialment, tota la tasca que s’està fent d’actualització dels padrons, una tasca de 
gestió molt important de la recaptació per a que no paguéssim més, els ciutadans de Tortosa, sinó 
que paguéssim tots els que hem de pagar. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, vist 
l’exemple que la resta de grups municipals vénen donant cada vegada que nosaltres presentem 
propostes i mocions, avui el nostre paper també seria molt fàcil. Simplement, votaríem en contra de 
tot, no argumentaríem res i ens quedaríem tan tranquils. La veritat és que no ho fem, no ho hem fet 
mai i mentre jo sigui aquí no es farà mai, i molt menys quan es tracta de tocar la butxaca dels 
tortosins. 
 
Bé, dit això, ara fa un any el nostre grup municipal ja demanava una congelació de tots els 
impostos, tributs i taxes. Fins i tot, volem recordar que demanàvem una rebaixa de la taxa 
d’escombraries, una taxa que consideràvem un atracament a mà armada. No anàvem gens 
equivocats. Desgraciadament, hem tingut que esperar un any per veure reflectides algunes de les 
nostres propostes. Aquestes ordenances fiscals que vostès porten avui, on queden congelats els 
impostos municipals, les veiem molt correctes, però arriben amb un any de retard. Tot i així, no ens 
agrada la proposta que vostès fan respecte a l’IBI. És cert que quedarà congelat durant un any, 
però això té una altra lectura que cal tenir en compte i és que, com que hi haurà la revisió aquesta 
cadastral on s’apujarà el valor dels immobles un 10%, vostès ho compensaran durant un any fent 
una rebaixa proporcional del tipus de gravamen, tal i com explicava la senyora regidora. Però molt 
temem que a l’any que ve vostès recuperarà el tipus de gravamen i l’IBI tornarà a apujar-se. 
Evidentment, amb això no hi estem d’acord. Pensem que seria més correcte congelar també el 
tipus de gravamen, de forma que no es pogués tocar fins una propera revisió cadastral. 
 
També ens agrada la rebaixa del 5% a la taxa d’escombraries, nosaltres ja ho demanàvem l’any 
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passat. I la bonificació dels locals de menys de 25 m2 on es demostri que no tenen cap ús 
comercial o industrial. Ens sembla d’absoluta justícia i, en fi, molt lògic. 
 
També ens agrada el de la taxa dels caixers automàtics situats a les voreres. És cert que l’impacte 
econòmic és mínim perquè cada dia hi ha menys entitats bancàries i menys caixers automàtics, 
però és una mesura que calia prendre ja fa temps, com algun grup municipal va proposar l’any 
passat i que nosaltres també hi vam donar suport. 
 
No ens agrada que les taxes municipals, fora de la de les escombraries, continuïn apujant-se i 
referenciades a l’IPC. Sembla fora de lloc que quan salaris i pensions estan quedant fora d’aquesta 
referència, quan es tracta de taxes i impostos aquesta referència continua essent vàlida. Creiem 
que avui en dia això no té cap sentit. 
 
També ens ha cridat l’atenció i ho veiem amb bons ulls la important bonificació per la llicència 
d’obertura d’activitats en l’àmbit del PinCat, tot i que dubtem de la seva eficàcia perquè, sobretot al 
que és el nucli antic de Tortosa, no hi ha cap comerciant, penso jo, amb dos dits de front, per molt 
que li rebaixéssim els impostos, que vulgui obrir un comerç a un barri que ja no és Tortosa, que és 
Àfrica o Pakistan.  
 
Ho hem dit moltes vegades, cal recuperar comercialment el nucli antic, això està claríssim, però per 
aconseguir-ho cal que torni a ser Tortosa. Mentre no tanquéssim definitivament la mesquita il·legal 
de la plaça dels Farols i tots els locutoris que incompleixen sistemàticament la legalitat, mai 
recuperarem el nostre barri. 
 
El nucli antic de Tortosa hauria de ser, com és a moltes altres ciutats, un petit centre comercial 
d’artesania de la zona, de productes elaborats a casa nostra, de petits bars i restaurants on poder 
degustar la nostra gastronomia. Però, evidentment, mentre no canviem la situació actual això no ho 
aconseguirem i és una llàstima perquè el nostre nucli antic és extraordinari. 
 
Bé, dit això, a veure, jo aquí vull que tinguin en compte dos coses: que la part positiva que ja he 
explicat, que estic d’acord amb moltes de les coses que han fet vostès o que presenten vostès, 
però hi ha una part amb la que no estem d’acord, que és el tema de les  taxes municipals. 
 
Llavors, sempre pensant en positiu, que quedi clar, nosaltres ens abstindrem. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Casanova, li agraeixo l’abstenció. En 
tot cas, dos matisacions. Un aclariment i una matisació.  
 
Jo li dic sincerament, crec que no ha estat molt afortunat al dir que no hi haurà cap comerciant 
amb dos dits de front que vulgui obrir un establiment al casc antic, perquè, d’entrada, als 10 
comerciants que van obrir l’any passat un comerç al casc antic els hi està faltant al respecte i jo 
crec que tenen dos dits de front i alguna cosa més. I en tot cas, a aquesta gent jo crec que des de 
l’Ajuntament de Tortosa, tots els regidors, Govern i oposició, enlloc de desqualificar-los el què els hi 
hauríem de fer és agrair-los el gest que estan fent. 
 
També crec que s’està adreçant així, que no tenen dos dits de front, als cinc o sis, pràcticament, 
comerciants que han tancant un acord en aquestes últimes jornades de portes obertes dels locals, 
que es va fer a Tortosa, al casc antic el dissabte passat. Per tant, jo crec que aquesta gent, a part 
de les bonificacions, que són econòmicament plausibles, el que necessiten és el recolzament de 
tots els regidors i regidores i de l’Ajuntament. És més, per part meva no només tenen el 
recolzament, sinó el meu reconeixement, el meu agraïment perquè ens estan ajudant a recuperar 
una zona de Tortosa en l’àmbit comercial que havia quedat desafavorida. 
 
Jo, sincerament, entri al carrer de la Rosa, miri com està el carrer de la Rosa, no urbanísticament, 
no urbanísticament, sinó compari’l en com estava fa 4 o 5 anys i això és gràcies a tots els 
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comerciants que s’estan establint al carrer de la Rosa i, per tant, dos dits de front en tenen. I jo 
crec que també tenen molta valentia, molt coratge i molts d’ells molt “tortosinisme” que ens estan 
donant lliçons als 21 regidors aquí presents. 
 
Dit això, una altra matisació. Matisació i compromís per no generar confusió a la gent amb el tema 
de l’IBI. Miri, amb el tema de l’IBI ja té el meu compromís de que els tipus no s’apujaran, miri, ja ho 
té. Si això li serveix de cara a les ordenances, ja el té. El tipus impositiu l’any vinent no s’apujarà. 
No li puc dir que baixi, que és pel què estem treballant, però, a veure, ara iniciem, ho explicarem 
durant les properes setmanes, un procés de regularització amb la gerència del Centre de Gestió 
Cadastral a nivell català, som dels no sé si són 100 o 150 ajuntaments de tota Espanya que s’ha 
iniciat aquest procés, una mica en la línia del que deia la senyora Villarroya.  
 
El fàcil és apujar els impostos. Aquest Govern els impostos no els ha apujat. El fàcil és apujar els 
impostos. El què es tracta ara és de que enlloc d’apujar els impostos, perquè necessitem més 
ingressos perquè han disminuït els ingressos que ens vénen d’altres administracions, la Generalitat 
la primera per a que ja no m’ho diguin vostès. Com que ens han disminuït, necessitem compensar-
ho. I com ho fem? Doncs, el fàcil és venir aquí i apujar els impostos. El difícil, i és amb el que estem 
treballant i ja fa temps i els hi presentarem dades dels últims 4 o 5 anys properament, és fer que 
pagui tothom. Si fem que pagui tothom ens permetem congelar els impostos o inclús poder-lo 
abaixar en algun cas.  
 
Per tant, amb el tema de l’IBI l’únic que es fa és una actualització dels valors cadastrals amb un 
percentatge enlloc de fer una ponència. A nosaltres ja ens correspondria fer ponència perquè la 
que tenim és de l’any 99, això s’hauria de fer cada 10 anys però, en tot cas, el que fem és que es fa 
aquesta actualització. Però a efectes dels rebuts, aquest any no té cap efecte i l’any que ve tampoc. 
No ho fem amb intenció d’apujar el tipus impositiu, ja té el meu compromís. D’aquí dos anys no ho 
sé, ja hi haurà un altre Govern. I un altre Govern pot tenir un altre criteri, ells sabran o els que 
estiguin ja decidiran o decidirem, per no generar tampoc cap expectativa ara.  
 
Però en tot cas, sàpiga el compromís clar i rotund en quant a l’IBI. Per tant, els ciutadans han 
d’estar tranquils, que l’IBI no s’apujarà. Si poguéssim complir totes les expectatives, però no ho 
prenguin com un compromís formal, és possible que inclús baixés. Però ja els hi dic, això no ho 
poden prendre com un compromís formal. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Seguidament pren la paraula la Sra. Galiana: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, al nostre 
grup ja li sembla bé moltes de les coses que s’han fet en quant a ordenances municipals, s’han 
congelat impostos, molts impostos, és cert; s’ha fet un esforç, com ha dit la senyora Villarroya, en 
quant al nivell cadastral; s’ha incorporat el dels caixers, la taxa dels caixers; també ens sembla bé 
el de la T-6 amb la bonificació del 40% en les llicències d’activitats; tot això ens sembla bé però ens 
sembla poc, perquè paral·lelament se’ns van rebutjar unes propostes que vam fer de subvencions 
per ajudar a les persones més desafavorides.  
 
Llavors, el què s’ha fet ja ens sembla bé, però ens sembla poc per a una ciutat com Tortosa, que 
està per sobre de la mitjana de pobresa de Catalunya i pensem que s’hagués pogut fer un esforç 
més important, sobretot pensant en les persones aturades, en les coses que vam presentar, per 
això votarem en contra. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyora Galiana. 
 
A Tortosa hi ha gent que s’ho passa molt malament, però el que no..., i hi ha gent que està a l’atur, 
per això vam crear una taxa, vam crear un preu, una tarificació especial a l’empresa d’aigües per a 
que la gent amb pocs recursos tingués una bonificació del 75%. El mateix en quant a les 
escombraries, per a que la gent amb pocs recursos tingués una exempció del 100% de les 
escombraries, però clar,  després donar una sensació que Tortosa és una ciutat empobrida, jo l’únic 
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que els hi puc dir és que agafin les dades. 
 
Aquesta setmana, no sé si ho han vist, sinó ho tenen penjat a la pàgina web, es van publicar les 
dades de producte interior brut i producte interior brut, és a dir, producció per càpita de tota 
Catalunya, a nivell de comarques com vostè va apreciar, i a nivell de poblacions de més de 5.000 
habitants. Jo el què els demano és que consultin aquestes estadístiques en relació a la ciutat de 
Tortosa. Com podran apreciar, la ciutat de Tortosa està per damunt de la mitja de Catalunya, 
aproximament, en quant a PIB per càpita un 105,9%. Està entre les 30 o 35 primeres de tota 
Catalunya i una altra cosa és que això estigui ben distribuït o no, però la..., i una cosa que jo crec 
que també els ajudaria a fer un diagnòstic de la situació concreta a la ciutat, els convido a que 
vegin quina és l’evolució d’aquests indicadors al llarg dels últims anys. Podran apreciar com hem 
passat de no arribar a la mitja catalana, a superar la mitja catalana de PIB per càpita. Però això és 
una matisació en quant a dada. 
 
Després en quan a..., jo li agraeixo que ens diguin que estan d’acord amb moltes de les mesures 
que estem prenent. Algunes d’aquestes, com és la taxa d’ocupació de via pública dels caixers 
automàtics vull aclarir-ho: els que estan a l’exterior, els que donen al carrer va ser una proposta de 
vostès al Ple d’ordenances de l’any passat, ja quan estàvem fent el Ple, i jo vaig adquirir el 
compromís, no només d’estudiar-la, sinó de materialitzar-la, per tant, algunes de les seves 
propostes en l’àmbit de les ordenances fiscals quan les fan les recollim, però vostè ara em parla de 
subvencions. Les subvencions no són ordenances fiscals, no estem, ara estem aprovant quins 
impostos i quines taxes, és a dir, quins tributs pagaran els tortosins, no quines subvencions 
donaran. Perquè podem donar subvencions per pagar els impostos i podem donar subvencions per 
pagar el llibres i podem donar subvencions per a que la gent pugui menjar i podem incrementar les 
subvencions a les entitats, com estem fent, de Càritas i Creu Roja per a que puguin atendre més les 
necessitats de la gent que no pot ni adquirir menjar. Però això de l’apartat de subvencions ja en 
parlarem, ara estem en ordenances fiscals. I de les propostes que vostès ens van fer d’ordenances 
fiscals estrictament, totes les que eren legals, totes les que tenien un encaix amb la Llei d’hisendes 
locals, que és la llei marc que regula les ordenances, estan acceptades, essencialment la dels 
caixers automàtics. Les altres no són propostes d’ordenances fiscals, són propostes de 
subvencions. 
 
Ara, jo també els hi vull dir una cosa, cadascú actua com creu convenient i jo agraeixo totes les 
propostes que fan uns i els altres, ara, si les propostes només són abaixar impostos i apujar 
despeses, algú ha d’entendre que això no acaba de quadrar. Quan s’abaixen impostos, s’ha 
d’abaixar despesa. I quan es baixa despesa, s’han d’apujar ingressos. I si els ingressos que té 
l’Ajuntament de Tortosa, essencialment, com tots els ajuntaments, tenen dos orígens: o els 
impostos, els tributs, diguem-ho així, que paguen els tortosins i tortosines i les subvencions que 
rebem d’altres administracions. Si les subvencions que rebem d’altres administracions 
disminueixen, han d’apujar els impostos per mantenir la despesa igual. 
 
Nosaltres, com estem apujant els impostos? No els apugem els impostos, incrementem la 
recaptació i fem que tothom pagui. Estem fent un gran esforç per a que tothom pagui. Per exemple, 
amb la taxa d’escombraries estem fent un treball de camp on detectem que hi ha molts immobles 
que no paguen, uns quants immobles que no paguen escombraries. Ara intentarem que paguin 
escombraries, perquè si aconseguim que paguin escombraries alguns d’aquests immobles, senyor 
Casanova, ja li puc garantir que l’any que ve tornarem a abaixar la taxa d’escombraries, que jo 
coincideixo amb vostè que a mi també m’agradaria tenir-la encara més baixa que la que tenim. 
 
Per tant, jo agraeixo totes les propostes, però ara estem en l’àmbit de les ordenances fiscals, no de 
les subvencions. I aquelles propostes que vostès ens feien de bonificacions, que el Ple passat van 
canviar sobre la marxa en quant a subvencions, podran tenir sentit o no en quant a subvencions, 
però no dins de l’apartat d’ordenances fiscals. Moltes gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores i 
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senyors regidors, donat que les pensions només, se suposa, s’apujaran un 0,25, que els sous 
estan afectadament congelats i que l’índex d’atur encara és molt elevat, considerem que 
actualitzar les taxes amb l’IPC interanual no s’hagués hagut de fer. Per aquestes circumstàncies 
nosaltres votarem que no. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: moltes gràcies senyor Gamundi. En tot cas, una reflexió. 
Vostè està votant que no en funció d’una actualització d’unes taxes que sobre tots els ingressos 
tributaris de l’Ajuntament de Tortosa deuen de representar un 2%. Un 2% en el millor dels casos, en 
el millor dels casos. Per què? Perquè de totes les taxes, més del 90% és la taxa d’escombraries, 
que es rebaixa.  Per tant, en el global, totes les taxes de l’Ajuntament de Tortosa es rebaixen. És un 
tema de concepte, com molt bé jo crec que ha explicat la regidora, i associats al cost del servei. 
 
Alguna d’aquestes actualitzacions, per a que es fiquin un exemple, l’expedició de documents: 
aquesta taxa s’actualitza amb l’IPC, que és l’1,7 de Catalunya. Aquesta taxa, doncs, això pot tenir 
30 o 40 cèntims de diferència, no deu ni d’arribar a tant, no deu ser ni 30 cèntims, ni molt menys. 
Deu estar sobre els 10 cèntims l’actualització. A mi vostè em pot dir: home, és que per a la gent 
molt necessitada aquests 10 cèntims són important i, per tant, això em fa a mi votar que no. I jo li 
he de dir: senyora Gamundi, sàpiga que aquest Govern el que ha ficat és per a que la gent molt 
necessitada i tota la gent que necessiti tots aquests documents per tramitar qualsevol expedient 
administratiu en l’àmbit social, per a que ens entenguéssim, està exempta de la taxa, no la paga. 
Per tant, el que estem actualitzant són cèntims, per un tema de concepte, cèntims a algunes taxes, 
que són les mínimes, mínimes, en recaptació molt mínimes i ho fem per a la gent que ho pot pagar, 
entre cometes, aquests 10 cèntims addicionals. Perquè els que ho necessiten veritablement ja no 
els paguen, ni els 10 cèntims ni la resta de la taxa. Per tant, com a concepte, vostès poden votar el 
què creguin convenient, però si l’únic element per votar que no és aquest, el veig amb certa 
debilitat. El respecto, però que quedi palès perquè algú es pot dir: oh!, és que les taxes 
s’actualitzen. Jo crec que amb l’explicació que he donat ha quedat palès per què s’actualitzen les 
taxes, a qui afecta i de quines quanties estem parlant. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
A continuació pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde. Senyores regidores, 
senyors regidors, algunes consideracions pel que fa a l’IBI. Jo crec que l’IBI és un dels impostos 
més importants de l’Ajuntament i també el més conegut per la ciutadania, conegut com “la 
contribució”.  
 
Fem un esforç d’explicar-ho bé tots. Clar, si diem: baixem el tipus de gravamen, baixem el tipus de 
la contribució, de l’IBI, perquè s’apuja el 10% el valor cadastral. Clar, la gent pot pensar: home, 
pagaré menys de contribució. No. És a dir, la cosa no està en què abaixem el tipus, sinó que la gent 
pagarà el mateix.  
 
Llavors, l’any passat ja vam augmentar el tipus, l’any passat o l’altre, i el vam augmentar fins i tot 
per damunt dels topalls màxims permesos per la llei, atès que la nostra ciutat té aquells elements 
que això ho permeten, com el transport públic i les característiques també del nostre terme 
municipal amb molts quilòmetres de camins, etc., etc.   
 
Ja vam dir en aquell moment que si s’apujaven els valors això ho haurien d’abaixar, perquè sinó 
seria insuportable. Imaginem-nos què passarà quan es faci la revisió dels valors, que un dia o altre 
tocarà fer-la, la revisió dels valors. Doncs, encara haurem d’abaixar més aquests tipus de 
gravamen.  
 
Bé, jo només volia fer aquesta consideració per posar de manifest que al final la gent pagarà el 
mateix, els diners que hauran de pagar per la contribució seran els mateixos. 
 
Pel que fa als dos primers punts, el nostre vot serà contrari, perquè ja al mes de juny nosaltres 
fèiem unes propostes i preteníem un anàlisi més en funció de la situació econòmica de les famílies 
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de la nostra ciutat, atenent la crisi econòmica, i proposàvem no pas una sèrie de subvencions, 
perquè en el ventall impositiu això no és legal, com s’ha dit moltes vegades, sinó unes 
bonificacions en funció de la situació...., no unes bonificacions, vull dir que les bonificacions no són 
legals i el que proposàvem eren unes subvencions en funció de la situació econòmica de les 
famílies, concretament pel que fa a l’IBI i a l’impost de vehicles de tracció mecànica.  
 
Per tant, com que això ja en aquell moment no es va tenir en compte i no s’ha emprat, diguem, 
aquest anàlisi per fer la proposta que avui vostès fan, nosaltres votaríem en contra. 
 
I pel que fa al punt número tres, perquè hem quedat tal com ha proposat l’Alcaldia de tractar-ho 
conjuntament, el nostre vot també serà negatiu, no pas perquè la feina que es farà per part de 
l’empesa d’aigües pel que fa a situar als canvis de comptador que permetin una robotització de les 
seves lectures, un anàlisi a distància, que això segur que serà molt beneficiós per al control dels 
consums i també, fins i tot, per a aquelles fuites que costa de localitzar i que amb aquests nous 
comptadors això podrà tenir, diguem, una diagnosi molt ràpida, no?, sinó perquè, clar, la gent els 
comptadors ja els té, per tant, no deixa de ser una mena d’imposició de que se l’imposi un 
comptador i que damunt se li faci pagar esglaonadament en tres anys, no?, amb un addicional a la 
tarifa per comptador. Per tant, el què nosaltres pensem és de que això és un benefici també per a 
l’empresa i que aquests comptadors els hauria de pagar l’empresa. Res més. 
 
Per tant, el nostre vot serà negatiu en els tres punts. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Sabaté. Algunes matisacions a la 
seva intervenció. 
 
Jo crec que ni la senyora regidora ni aquest alcalde, i estan de testimonis totes les imatges, 
declaracions als mateixos mitjans de comunicació, mai hem dit que baixarem l’IBI, mai, mai, al 
menys aquest any, mai. Sempre hem dit que tots els impostos es congelen i fèiem un aclariment en 
quant a l’IBI: a l’IBI veuran que baixa el tipus de gravamen però es congela el que vostès pagaran, 
perquè s’apujarà el valor cadastral. Per tant, no ens digui que hem dit una cosa que no hem dit, no 
hem intentat enganyar. Si aquest Govern es caracteritza per alguna cosa és per dir la veritat i no 
enganya a ningú i no utilitza “artilugis” per intentar arribar a altres llocs. 
 
Segona. Diu: fa dos anys vam apujar l’IBI. No ho té ben entès, senyor Sabaté. Fa dos anys, si vostè 
recorda, primer, l’IBI qui ha apujat de forma espectacular els tipus de l’IBI, qui els ha apujat de 
forma espectacular a l’Ajuntament de Tortosa, sense precedents, ha sigut el Partit Socialista. Ara li 
parlo de memòria, però jo crec que vostès en 8 anys van acumular una pujada sobre el 50 o 60% 
dels tipus, que Déu n’hi do, que Déu n’hi do. Què van fer amb això? Que el van deixar dalt de tot. I 
algú se’n recordarà que quan jo em vaig presentar a la campanya electoral del 2007, la que 
després la gent de Tortosa ens va donar la confiança, els deia: escolteu, i em comprometo a no 
apujar l’IBI; i algú em deia: home, no ho diguis, no ho diguis. Sí, sí, ho puc dir. Ho puc dir clarament 
perquè ens ho han deixat al màxim i, per tant, no tenim capacitat. 
 
Què va passar fa dos anys? Vostès recordaran, ara farà dos anys prompte, va entrar a governar el 
Govern del president Rajoy i, entre les mesures que va aplicar, va ser un recàrrec sobre els tipus de 
l’IBI que ara torna a aplicar, que torna a prorrogar; en aquell moment va dir: només ho farem per 
dos anys, 2012 – 2013. Aquest recàrrec era del 10% , del 6% i del 4%, val?, en funció de l’any de 
l’última revisió cadastral. A Tortosa ens tocaria el 10%, però d’aquest recàrrec del 10%, a Tortosa se 
li van aplicar només unes dècimes perquè també establia, la llei, que hi havia un topall, d’acord? 
 
Ara això es prorroga. A nosaltres ja no ens afecta perquè, en la mesura que estiguéssim fent 
actualització dels valors cadastrals, aquest increment de tipus no ens afecta, perquè sinó ens 
podríem trobar de que ara abaixem el valor cadastral i, com que abaixem el tipus, ens  volguessin 
tornar a apujar, a aplicar el recàrrec del tipus, llavors aquí sí que haguéssim tingut un problema, i 
haguéssim tingut un problema de que haguéssim incrementat els impostos que paguem els 
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ciutadans. 
 
Jo crec que en bon criteri ara, ara vol dir aquesta setmana, es va aprovar, per part de les cambres, 
que aquest recàrrec que a mi no em pareix bé, ja els hi dic, no em pareix bé aquest recàrrec 
obligatori sobre l’IBI, és un atemptat a l’autonomia municipal, al menys que no s’apliqui a aquells 
ajuntaments que hem actualitzat. Per tant, a Tortosa no s’aplicarà aquest recàrrec i podrem baixar. 
 
És veritat, com deia el senyor Casanova, és dir: home, però l’any que ve el podrien apujar. Ja els hi 
dic que no i sinó, doncs, d’aquí a un any m’ho podran retraure i diran: miri alcalde, vas dir que no 
apujaries el tipus i ara aprofites per apujar-lo. Però sí que és veritat que s’haurà actualitzat. 
 
Com que ara estem actualitzant els valors, i això serà un procés seqüencial que es mantindrà 
durant els propers anys fins que, teòricament, els valors cadastrals arribessin al 50% del valor 
mercat, això sabem que és molt complicat, i a la vegada, a Tortosa ens hem acollit, és d’acolliment 
obligatori per a tots els municipis de l’Estat espanyol, l’únic que hem demanat és que poguéssim 
ser dels primers en fer-ho, estem fent el procés de regularització de la nostra ponència, les 
realitzacions de ponències noves no es faran, segurament, a cap lloc de l’Estat espanyol durant els 
propers 7 o 8 anys, segurament. Perquè aquests dos processos, el d’actualització de valors i la 
regularització de la ponència, substitueixen a aquest que en aquests moments el Centre de Gestió 
Cadastral no es veia capacitat de poder acollir totes les demandes de tots els ajuntaments. 
 
Nosaltres havíem demanat que ens fessin una nova ponència, però ja fa tres anys. I ens deien que 
estàvem a la cua i que, amb una mica de sort, ens tocaria d’aquí a 6 o 7 anys, i com nosaltres 
molts ajuntaments. Per tant, no hi haurà més revisió de ponència. El que sí que farem és que 
regularitzarem. Què vol dir? Una activitat, i és bo que la gent ho sàpiga, una cosa que hem 
començat a fer, que ho fèiem amb els nostres mitjans, però que també generava un problema: 
nosaltres fèiem una... La inspecció, com saben, només depèn de Cadastre, Cadastre no té mitjans i 
nosaltres el què fèiem és que fèiem una inspecció, entre cometes, per part de l’Ajuntament i de 
BASE.  
 
Què hem fet durant l’últim any? Hem detectat més de 1.000 incidències. Mil incidències vol dir, 
doncs, una parcel·la que constava sense construir, que s’hagi construït; a un edifici on hi havia 3 
pisos, que s’han pujat 5 pisos; a un lloc que no hi havia piscina, hi ha piscina; a un lloc que no hi 
havia garatge, hi ha garatge; a un edifici que era molt antic i s’ha reformat integralment. Només 
d’això hem detectat 1.000 incidències. Pensem que n’hi ha més, per això estem fent aquest 
procediment. I a aquesta gent, evidentment, se’ls hi fa la valoració nova, perquè si abans no tenien 
la casa i ara tenen la casa, han de pagar com la casa que tenen. 
 
Però teníem un petit problema, que nosaltres podíem citar a aquesta persona, com ho fèiem, la 
instàvem a què regularitzés, però si no volia regularitzar no teníem força jurídica per obligar-la. Ara 
ja hem cridat a tots els que havíem de cridar, aproximadament hi ha 700 persones, a part dels 
1000 que ja hem regularitzat, hi ha 700 propietats que voluntàriament no han regularitzat i que 
aquestes ara, sí que a través del procediment de regularització, el Cadastre els incorporarà al 
padró, els hi cobrarà una taxa de 60€, no hi haurà sancions i liquidarem els últims 4 anys com 
estem fent amb tots. Això ens suposarà una major recaptació, però jo crec que en això trobarem 
unanimitat en aquest Ajuntament. Que pagui tothom. No pot ser que algú no pagui. I en quant a 
l’IBI només dir-los això. 
 
Respecte a la proposta que vostè diu que van fer al mes de juny. Allò era una proposta, siguem 
sincers, era una proposta, la mateixa que iniciativa, que volien fer bonificacions però desprès, quan 
se’n van adonar que les bonificacions no..., perquè coincidim, no, que les bonificacions no són 
legals d’acord amb la llei?, vostès van dir: doncs subvencions. Molt bé, però avui no estem parlant 
de subvencions, avui estem parlant només de tributs i d’ordenances. I a mi m’agradaria que 
m’expliquessin les seves propostes d’ordenances. És a dir: escolti, jo que faria amb les 
ordenances? Perquè més enllà dels caixers automàtics, que sí que era una proposta clara, i una 
altra que van fer sobre la taxa d’obertura d’establiments, que era que quan hi hagués un canvi dins 
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el mateix municipi no es pagués, nosaltres això ja ho estem estudiant fa temps, però només per 
afavorir ubicacions a un determinat lloc, no de forma genèrica, perquè si a una empresa li va molt 
bé, s’està guanyant molt bé la via, té molts beneficis, amplia el negoci perquè li van bé les coses, 
no té perquè deixar de pagar aquesta taxa vagi on vagi del municipi. En tot cas, deixarà de pagar 
aquesta taxa si va al lloc on, des de l’Ajuntament, creiem que s’ha de potenciar: un polígon si és 
una activitat industrial, al casc antic si és una activitat comercial i amb això segurament durant els 
propers mesos podrem tenir alguna novetat. 
 
Per tant, si eren subvencions, no és el marc avui de decidir-ho. Vostès poden votar en contra per la 
raó que vulguin, o sense raó. Però si l’argumentació que utilitzen és aquesta, jo crec que aquí no 
encaixa. 
 
I respecte al tema dels comptadors i de l’aigua, també per a que la gent sàpiga del què estem 
parlant, estem parlant de 0,30 cèntims el primer any, 0,90 l’últim any mes, quan no fa ni tres 
mesos o quatre mesos, no recordo, va passar per aquest Ple una reducció, pràcticament, del 5% en 
els trams baixos, els trams mitjos – baixos de consum, que d’escreix sobrepassa aquestes 
quantitats. I quan totes aquelles persones que tinguin menys renda que l’1,5 l’IRSC o 2 vegades 
l’IRSC si viuen més de dos persones, dos o més persones en aquella casa, tenen una bonificació 
del 75%, que també inclourà això. Per tant, també poden votar en contra però jo crec que la millora 
és molt substancial. 
 
I si, com vostè diu, l’empresa ja té prou ingressos i prou beneficis, farem el què hem fet aquest any 
passat, i vostè ho sap, que està al Consell d’Administració. Què farem? Una altra reducció de la 
tarifa. O incrementarem aquesta bonificació per a que arribi a més gent. Com vostès saben, 
nosaltres, l’Empresa Municipal de Serveis Públics som socis majoritaris. Es va externalitzar el 49% 
de les accions i en el procés d’externalització vam fixar un marc de beneficis. En la mesura que 
aquest marc de beneficis se superi, automàticament el primer que fem, i ja ho sap el soci privat, és 
actuar sobre la tarifa. I intentem rebaixar la tarifa. I és el que continuarem fent i és el que insto a 
que es continuï fent en un futur, governi qui governi l’Ajuntament de Tortosa. Però mentre no 
tinguéssim aquesta certesa, hem d’intentar cobrir aquestes noves inversions amb aquesta 
aportació. 
 
Si tot es desenvolupa amb normalitat, segurament, una vegada finalitzat aquest procés, que 
tardarem dos anys, segurament es podrà afrontar una rebaixa de tarifes molt més important de la 
que estem parlant ara. I fixi-se’n que hem parlat molt de rebaixes i, per tant, sense adquirir cap 
compromís, torno a repetir-ho, estem marcant una certa expectativa. 
 
En tot cas, també agrair la seva intervenció. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
Seguidament pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, 
primer agrair-li l’aclariment que ha fet respecte a l’IBI i que he pres bona nota per si l’any que ve cal 
recorda-li si ho ha fet o no ho ha fet. 
 
Bé, després, a veure, una cosa molt..., vostè em parla del carrer de la Rosa, i és veritat, al carrer de 
la Rosa s’han obert recentment tres, quatre comerços, és cert, és cert. Ara bé, el que no em pot fer 
és comparar-me el carrer de la Rosa amb la plaça dels Farols, que és el que jo li he dit. Per què? 
Perquè al carrer de la Rosa el comerç autòcton que ja existia continua existint, no ha tancat. No 
s’han obert comerços d’immigrats. Perquè justament al carrer de la Rosa no n’hi ha hagut mai cap. 
 
També li vull recordar que el carrer de la Rosa és un carrer de trànsit peatonal elevat de tortosins 
perquè és un lloc de pas per anar a la catedral o per anar al jutjat o per anar a l’Escola Oficial 
d’Idiomes. Ara bé, això no ha passat a la plaça dels Farols, ni al carrer Montcada, ni al carrer Gil de 
Frederich, ni a altres. Per què? Perquè tot el comerç autòcton que hi havia ha desaparegut, ha sigut 
substituït per comerç immigrant, en molts casos que no compleixen cap llei, i llavors, aquí està la 
diferència entre el carrer de la Rosa i els carrers que jo li dic. Aquesta és la diferència. Gràcies. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Sense obrir un debat que no toca ara, en tot cas, 
m’haurà de definir que és això dels comerços immigrants. Els comerços són tots d’aquí si estan a 
Tortosa. Els comerços no immigren, en tot cas són comerços regentats per persones que han estat 
immigrants molts d’ells, que són tortosins des de fa molts anys i, per tant, aquesta qualificació, de 
veritat, a mi no m’encaixa. 
 
Vostè em diu: home, al carrer de la Rosa... Sincerament, faci, cadascú que faci la valoració i la gent 
de Tortosa ja ho sap, el carrer de la Rosa té els mateixos avui que els que tenia fa 5 anys?, i que ho 
valori.  
 
I quan dic el carrer de la Rosa, li dic el carrer del Vall, que són tots aquells carrers sobre els quals hi 
ha una actuació urbanística i normalment la recuperació social, econòmica de tots aquests cascs 
antics, i això li expliquen molt bé si va a Girona a veure-ho o a Tarragona, es produeix una vegada 
s’ha produït la recuperació urbanística. 
 
Segurament quan, espero que properament es pugui actuar sobre el carrer Montcada, sobre la 
plaça dels tres farols, es produirà aquesta recuperació també en l’àmbit econòmic. 
 
Però dir-li una cosa, jo li dic sincerament, dir que tots aquests comerços que vostè qualifica 
d’immigrants no compleixen cap llei, jo crec que, sincerament senyor Casanova, això és faltar a la 
veritat. Jo no vull generar cap debat. Aquesta gent compleixen la normativa, les llicències 
d’obertura, compleixen... Diu: oh!, els locutoris. Miri, aquest alcalde quan va entrar a governar va 
ficar una ordenança de locutoris. I amb aquesta ordenança de locutoris s’ha provocat que al nucli 
antic, des de fa 6 anys, no s’ha obert cap locutori nou.  
 
Sí, sí, sí, se n’han tancat, se n’han tancat, bé, jo si volen discutir les obvietats, les podem discutir 
tantes vegades com vulguin, però no vull fer..., l’únic que sí que vull deixar clar és que es compleix 
amb la llei, tots. I si vostè entén que hi ha algun comerç del que vostè qualifica immigrants o 
autòctons que no compleix la llei, l’únic que ha de fer és dir-nos-ho. No em digui que hi ha una 
retolació que si està en castellà, que si està en català, que si està en no sé què. Però, en el gruix, 
tots compleixen la llei i intentem que compleixin la llei. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies senyor alcalde. És que no havia votat al 
punt dos i tres. Si m’ho permet... 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el senyor alcalde: Entenc que el sentit del vot, si no m’han dit res, és 
tots per a tots igual o no. Senyor Casanova? Ordenem el sentit del vot, per tant. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Tal com hem dit, abstenció a les ordenances. 
Votarem a favor del punt número dos i també ens abstindrem al punt número tres. Gràcies. 
 
Intervenció de la Sra. Galiana 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Galiana: Sí, els altres dos punts eren abstenció. L’1 en contra. 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Seguidament pren la paraula la Sra. Gamundi: Moltes gràcies, senyor alcalde. Al punt número dos 
ens abstindrem. 
 
I al punt número tres entenem que la tarifa s’apuja poquet, però s’apuja any rera any. No sabem 
com anirà després el manteniment, el que sí sabem és que no s’hagués tingut que vendre 
l’empresa d’aigües, o part de l’empresa d’aigües i passar una part molt important a capital privat, 
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perquè això significa que, com qualsevol empresa privada i és obvi i normal, l’objectiu final és 
guanyar diners. Per això votarem que no al punt tres. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Ha obert el debat i no són votacions i, per tant, em 
sento també en l’obligació de correspondre-li amb una resposta al seu neguit i inquietud. Home, 
senyora Gamundi, senyora Gamundi, senyors d’Esquerre Republicana, vostès intenten adquirir 
certa credibilitat i el país necessita que la gent d’Esquerra Republicana adquireixi certa credibilitat. 
Però aquests comportaments de que quan governo dic una cosa i quan estic a l’oposició n’he dic 
una altra, escolti, que vostè sap com es va aprovar la venda del 49% de les accions? Vol que li digui 
la votació? Doncs, la votació era de que si Esquerra Republicana no hagués votat “sí”, no s’hagués 
aprovat.  
 
Per tant, missatge de tots els tortosins i tortosines: si algú els hi ve amb la demagògia de que 
Esquerra Republicana està en contra de l’externalització de l’aigua, el què els hi ha de dir és: 
escolti, que això es va fer gràcies al seu vot, imprescindible i necessari. I no van dir res de que 
estaven en contra en aquell moment. Estaven a favor.  
 
Després li donaré la paraula, podem estar tot el matí amb això, perquè és un tema que 
m’apassiona, senyora Gamundi. Per tant, vostès han de..., ha d’haver-hi un moment, com altres 
persones fan al seu partit, que han d’adquirir una certa credibilitat. I mentre diguin una cosa quan 
estan al Govern i en diguin una altra quan estan a l’oposició, vostès no tindran cap credibilitat, de 
veritat. 
 
Vostès van estar governant, es va fer governant vostès i es va fer amb el seu vot. Venir aquí a 
Tortosa, ara, que tots ens coneixem i dir que Esquerra Republicana estava en contra de 
l’externalització de l’Empresa Municipal de Serveis Públics, jo crec que és un exercici d’hipocresia, li 
dic sincerament. Van votar-ho vostès, van votar-ho vostès. Si vostès no ho haguessin votat, no 
s’hagués aprovat. Per tant, home, jo no sé si vostè personalment estava en contra o estava a favor, 
no ho sé, el que sí sé és el seu partit, per tant, vostè ara aquí no s’està representant vostè, està 
representant el seu partit. I venir aquí a fer aquesta demagògia em pareix molt, molt, molt poc 
serio. 
 
Més enllà del que dos incorreccions tècniques importants que ha fet. Diu: s’apuja la tarifa. No, això 
no forma part de la tarifa. Si apugés la tarifa, això ho hauria d’autoritzar la Comissió de Preus de 
Catalunya. Això no és tarifa, val? És comptador i, per tant, el consum de l’aigua no té més preu, al 
contrari, ja els hi he explicat que en té menys, que també ho hagués pogut fer Esquerra 
Republicana quan governava, però no ho va fer. I no ho vaig fer jo en aquell moment. Ho hem fet 
ara. Hem abaixat el preu de l’aigua i, a la vegada, hem establert una tarificació social.  
 
I això per què ho hem fet? Perquè la nova gestió de l’empresa ens ho ha permès. La nova gestió de 
l’empresa ens ha permès ficar una tarificació social que a l’Ajuntament de Tortosa no havia estat 
mai, governés qui governés. Per tant, abans de fer aquestes valoracions, ja que vostès ho van votar 
a favor, mirin els aspectes positius també d’aquesta gestió. 
 
Per tant, no hi ha modificació de tarifa, hi ha tarificació social amb el soci privat que fins ara no 
l’havia hagut. I diu, en un “alarde “de, no sé, de ser una persona d’esquerres nouvingudes, diu: i 
ara les empreses..., bé, perdoni, és la meva apreciació, si vol també ho podem discutir. Agafar i dir: 
escolti, és que les empreses privades tenen per objectiu fer benefici. És obvi, és obvi, és obvi però 
en amb una peculiaritat, que jo si hagués estat atenta l’hagués apreciat abans: el benefici està 
establert pel Ple i en la mesura que la gestió d’aquest benefici sigui superior, la part, primer que 
tot, el 51% reverteix sobre l’Ajuntament, però l’Ajuntament no té un..., al menys mentre governi 
aquest alcalde, no té un especial interès en traure dividents de l’empresa d’aigües. A la que veiem 
que hi ha una expectativa de benefici major, l’objectiu quin és?, baixar tarifa o mantenir tarifa i 
establir bonificacions que fins ara no n’hi ha hagut. 
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Per tant, la valoració si volen la podem fer quan volguéssim d’aquest anys de gestió a través de la 
incorporació en un 49% d’un soci privat a l’empresa d’aigües, però com que és una valoració 
positiva des de la nostra perspectiva, molt positiva, la vull fer copartícip perquè això és gràcies a 
vostès i haurien d’estar contents i orgullosos.  
 
I ara volen agafar i dir: no, ara me’n vaig a l’altre cantó que jo sóc molt d’esquerres, jo crec que és 
una errada impressionant, perquè la gent sap que això es va fer gràcies a vostès i ara vostès 
renuncien als beneficis que això els hi comporta. 
 
No sé si el sentit del vot del PSC m’ha quedat clar, que era no a les 3 i, per tant... 
 
Senyora Gamundi, per al·lusions o...? 
 
Intervenció de la Sra. Gamundi 
Tot seguit pren la paraula la Sra. Gamundi: Sí. Moltes gràcies, senyor alcalde.  
 
Bé, vostè és responsable de tot el que va fer el senyor Beguer o de tot el que va fer el senyor 
Mariano Curto? A veure, en quant a partit potser sí, però en quant a persona potser no.  
 
El que em digui a mi que jo estic representant-me a mi mateixa, vull dir, a veure, això és una falta 
de consideració a la meva persona, moltíssim, però bé, ho deixarem passar. El que sí li dic....  
 
M’ho acaba de dir, senyor alcalde. Bé, jo m’he entès el contrari, doncs. 
 
A veure, el que sí li dic és que de vegades el partits, quan veiem que les coses no són com haurien 
de ser, rectifiquem. I això és normal, les coses evolucionen i avui en dia, doncs, Esquerra 
Republicana de Catalunya amb el vot que va donar potser no està tan d’acord com ho estava el dia 
que el va donar. Moltes gràcies, senyor alcalde. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyora Gamundi. 
 
Primera, no li he dit que vostè no es representa a vostè mateixa, li he dit al contrari. Vostè 
representa a Esquerra Republicana, és el que li he dit jo, sinó ho té gravat i ho podrà apreciar. I e 
Esquerra Republicana pot canviar de sentit, d’opinió en això i en qualsevol cosa tantes vegades 
com vulgui, però ha de ser coherent i dir: escolti; jo crec que ho haurien de dir; jo crec que en això 
ens vam equivocar, i ho diguin.  
 
I llavors jo l’emplaço: parli amb el senyor Junqueras. Parli amb el senyor Junqueras perquè vostès 
tenen a la mà... No, no, increïble no. Vostès tenen a la mà no privatitzar una part del ATLL. 
 
I si la política d’ Esquerra Republicana és no admetre aquestes situacions, ja els emplaço a que 
prenguin aquesta mesura al Parlament de Catalunya. Clar, depèn de vostès, perquè no es pot fer 
una cosa quan es governa o quan es recolza a un Govern i una altra cosa quan està a l’oposició. 
Perquè quan un partit, constantment, fa una cosa quan governa i en fa una altra quan està a 
l’oposició perd tota la credibilitat, absolutament tota, tota, des de la meva perspectiva. Vostès 
potser pensen que en guanyen, però jo els hi dic que, des de la meva perspectiva, no dóna 
sensació de serietat. I ho dic amb una mica de pena, perquè precisament en aquests moments els 
país, jo li dic sincerament, a mi m’agradaria que Esquerra Republicana tingués tota la credibilitat 
del món. Desprès, a les eleccions cadascú farem el que haguéssim de fer, però bé, si en té o no en 
té, senyora Gamundi, això només es veu d’una forma i vostè ja ho sap quina és la forma, per tant, 
tranquils que tot això arribarà.  
 
Fins ara ha passat el que ha passat perquè la gent aprecia que quan es governava es deia una 
cosa i quan s’estava a l’oposició es deia una altra. És més, també ho he dir, no vull fer valoracions 
de l’Ajuntament de Tortosa en èpoques que jo no vaig conèixer. Les que jo vaig conèixer, i és 
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mentre jo vaig governar amb Esquerra Republicana, puc dir que era un soci fiable, un soci lleial i un 
soci que respectava els acords. Ara, ha hagut altres episodis d’altres governs en que Esquerra 
Republicana estant al Govern feia Govern i feia oposició. I això és el que els resta, absolutament, tot 
tipus de credibilitat. 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
dotze vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU (12), cinc 
vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (3), ERC 
(1) i I-ET-E (1), i una abstenció corresponent al membre de la corporació del grup municipal PxC. 
 
 
 
 
02 - DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ I DEROGACIÓ D'ACORD REGULADORS DE PREUS 
PÚBLICS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Incoat expedient amb la finalitat de modificar i derogar determinats acords reguladors de preus 
públics municipals d’aquest Ajuntament, vistes les memòries redactades per les caps de Cultura i 
de Promoció econòmica i l’informe d’Intervenció, així com el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals, adoptat en sessió de data 8 d’octubre de 2013, al Ple municipal 
proposo adoptar els acords següents: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’acord regulador, codi PP-8, del “Preu públic per la venda de 
llibres, publicacions i altres” consistent en la modificació dels articles següents: 
 
a) Es modifica l'article “2n. Fet imposable” substituint les referències a “IMACT” per “l’Ajuntament 

de Tortosa” quedant el text íntegre següent: 
 
“Article 2n Fet imposable 
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de venda de llibres, publicacions i material gràfic 
turístic que realitzi l’Ajuntament de Tortosa.” 

 
b) Es modifica l’article “4t. Preus aplicables” substituint les referències a “decret del president” 

per “decret de l’Alcaldia”, les referències a “IMACT” per “l’Ajuntament de Tortosa”, les 
referències a “la Junta de Govern de l’IMACT” per “la Junta de Govern Local” i l’expressió “cost 
incrementat en un 20 per 100” per l’expressió “cost incrementat fins a un 20 per 100” quedant 
el text íntegre següent: 

 
“Article  4t. Preus aplicables 

1. L’establiment dels preus públics o del preu de venda al llibreter es fixarà per decret de 
l'Alcaldia i serà la suma dels costos d’adquisició dels drets d’autor, més els costos d’edició i 
els costos de distribució (tots ells IVA exclòs) als quals se’ls aplicarà l’IVA corresponent. 

2. Quan es generen costos de dret d’autor i d’edició per persona física o jurídica aliena a 
l’Ajuntament de Tortosa es posaran de manifest mitjançant les factures reglamentàries amb 
l’objectiu de què l’Alcalde fixi el preu públic. 

3. Quan no existeixi dret d’autor, i l’edició es realitzi directament per l’Ajuntament de Tortosa, 
per calcular el cost es farà a partir dels informes tècnics necessaris que evidencien aquest 
cost. 
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4. Quan el preu de venda del llibre o la publicació vingui determinat en el moment de la 
compra, aquest serà el PVP. 

5. El preu de venda al públic del material destinat a promoció turística que vengui l’Ajuntament 
de Tortosa serà el del cost incrementat fins a un 20 per 100. 

6. En tot cas la proposta de fixació de preu públic ha d’estar informada per la Intervenció i quan 
l’informe reflecteixi que els costos del llibre no estan determinats amb exactitud, o bé que no 
reflecteixi la distribució de costos, o bé aquest no existeixi, l’òrgan competent per a la fixació 
del preu públic de la publicació serà la Junta de Govern Local.” 

c) Es modifica l’article “5è Normes de gestió” substituint les referències a “president” per 
“l’Alcalde” i les referències a “IMACT” per “Ajuntament de Tortosa” quedant el text íntegre 
següent: 

 
“Article  5è. Normes de gestió 
Un cop fixat per l'Alcalde, o, en el seu cas, per la Junta de Govern Local el preu públic per a cada 
llibre, publicació o material, l’Ajuntament els ficarà a la venda directament.” 
 
d) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
 
“Disposició final 
La modificació d’aquest preu públic entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOP, i 
se’n mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
SEGON - Aprovar la modificació de l’acord regulador, codi IM-2, del “Preu públic per la realització 
d’espectacles” consistent en les modificacions següents: 
 
a) Es modifica l'article “1r. Naturalesa” substituint les referències a “IMACT” per “l’Ajuntament de 

Tortosa” quedant el text íntegre següent: 
 
“Article  1r.- Naturalesa  
De conformitat amb el que preveu l’article 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, de les hisendes 
locals, s’estableix el preu públic per la realització d’espectacles dins del cicle de programació 
estable gestionats per l’Ajuntament de Tortosa.” 

 
b) Es modifica l’article “5è. Quota tributària” substituint les referències a “IMACT” per 

“l’Ajuntament de Tortosa” quedant el text íntegre següent: 
 
“Article  5è.- Quota tributària 
5.1. La quantia del preu públic es fixarà d’acord amb el catxet de l’espectacle, a partir dels barems 
següents: 
 
Catxet + fitxa tècnica Preu públic Tipus 

Fins a 4.000,00 € 8,00 C 
de 4.000,01 a 10.000,00 € Junta de Govern Local B 
Més de 10.000,00 € Junta de Govern Local A 
 
5.2. La programació del teatre familiar tindrà el preu de 3,00 € per als espectadors a partir de 3 
anys 
 
5.3. Concepte:  mecenes i patrocinadors   Preu públic, en euros   Tiratge 
Agenda Cultural 150,00 € mensuals Mensual 
Cartells i flyers 300,00 € per edició Tiratge per a cada activitat 
Programa de mà 500,00 € per edició Tiratge semestral 
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L’espònsor apareixerà amb la inserció del seu logotip, en un espai destinat a les entitats que 
col·laboren amb l’Ajuntament de Tortosa, a la contraportada de les edicions de l’Agenda Cultural; 
en les edicions de cartells i flyers anunciadors de les diferents activitats; i en els programes de mà 
de difusió de la programació estable de teatre, dansa, música i circ del Teatre Auditori Felip 
Pedrell.” 

 
c) Es modifica l’article “6è. Exempcions i bonificacions” substituint les referències a “IMACT” per 

“l’Ajuntament de Tortosa” i les referències a “la Junta de Govern de l’IMACT” per “la Junta de 
Govern Local” quedant el text íntegre següent: 

 
“Article  6è.- Exempcions i bonificacions 
Excepte al Teatre Familiar i als espectacles coorganitzats conjuntament amb altres entitats, es 
preveuen les  bonificacions següents: 
1) Carnet de l’espectador/a del Teatre Auditori Felip Pedrell, amb un preu de 25,00 euros, dóna 
dret a un 40 per 100 de descompte en tots els espectacles programats per l’Ajuntament de 
Tortosa, i a una entrada gratuïta a escollir entre els espectacles de tipus C. 
2) Carnet jove, jubilats/des i carnet de família nombrosa dóna dret a un 20 per cent de descompte.  
3) Grups de 15 persones com a mínim, exceptuant els espectacles de Tipus A, tenen dret a un 20 
per cent de descompte.  
4) Carnet de la Biblioteca Marcel·lí Domingo 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’Ajuntament de 
Tortosa amb altres entitats i que han de ser aprovades per la Junta de Govern de Local.” 
 
d) Es modifica l’article “7è. Gestió del pagament” substituint les referències a “la Junta de Govern 

de l’IMACT” per “la Junta de Govern Local” quedant el següent text íntegre: 
 
“Article  7è.- Gestió del pagament 
En el cas de què el preu públic es fixi per la Junta de Govern Local, aquest es determinarà dividint 
l’import del catxet per l’aforament màxim del lloc on es celebri l’espectacle, i, en tot cas, fiscalitzat 
prèviament per la Intervenció. 
El pagament es realitzarà abans de l’inici de l’actuació.” 
 
e) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent: 
 
“Disposició final 
La modificació d’aquest preu públic entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOP, i 
se’n mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
TERCER - Aprovar la modificació de l’acord regulador del preu públic, codi PP-10, “Preu públic 
d’entrada al Centre d’Interpretació del Renaixement” consistent en: 
 
a) Afegir als col·lectius amb entrada gratuïta a les “Persones membres del Club Súper 3” quedant 

el següent text íntegre: 
“ 

Tipus Preu entrada   
(€ per persona) 

General 3,00 
Reduït per persona (s’aplica a majors de 65 anys, persones discapacitades, persones 
membres de família nombrosa i estudiants que disposin de carnet d’estudiant) 2,00 

Reduït per grups de més de 50 persones 1,00 
Visita de grups de més de 10 persones amb servei d’audioguia 1,00 

- Menors de 10 anys Gratuïta 
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- Persones en possessió de la targeta turística de Tortosa 
- Persones membres del Club Súper 3 

  
Aquests preus públics seran d’aplicació des de l’endemà de la seva publicació al BOP, i se’n 
mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
QUART - Aprovar la modificació del preu públic, codi PP-17, “Preu públic d’entrada al Museu de 
Tortosa” consistent en: 
 
a) Afegir una tarifa específica per a “Persones membres del Club Súper 3” amb Entrada gratuïta i 

servei d’audioguia gratuït quedant el següent text íntegre: 
“ 

 Entrada 
(€ per persona) 

Servei d’audioguia 
(€ per persona) 

General  3,00 2,00 

Últim diumenge de cada mes  Gratuïta 2,00 

Titulars targeta Tortosa Card Gratuïta 1,00 

Menors de 10 anys Gratuïta Gratuït 

Grups de 50 persones o més 1,00 1,00 

Reduïda (majors de 65 anys, famílies nombroses, discapacitats, 
estudiants amb carnet, titulars de la Sefard Card) 2,00 1,50 

Persones membres del Club Súper 3 Gratuïta Gratuït 

 
Aquests preus públics seran d’aplicació des de l’endemà de la seva publicació al BOP, i se’n 
mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 

  
CINQUÈ - Derogar el preu públic, codi IM-4, “Preu públic per la realització de cursos”. 
 
SISÈ - Derogar el preu públic, codi IM-7, “Preu públic Nadal Jove”. 
 
SETÈ - Derogar el preu públic, codi PP-2, “Preu públic per la prestació del servei de llar d'infants ‘Els 
Barrufets’" 
 
VUITÈ - Publicar al BOP el present acord de modificació i derogació de preus públics, als efectes 
previstos als articles 59.6.a) i 60.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i 58 de la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  ” 

 
 

*-*-* 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
tretze vots a favor corresponents als membres de la corporació dels grups municipals de CiU (12) i 
PxC (1), tres vots en contra corresponents als membres de la corporació del grup municipal del 
PSC, i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals d’ERC  
(1) i I-ET-E (1). 
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03 - DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE LA TARIFA SEGONA DE LES DEL SERVEI D’ABASTAMENT 
DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE.  
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ Atesa al sol·licitud de l’Empresa Municipal de Serveis Públics SL de modificació de la vigent tarifa 
segona, relativa a la utilització de comptadors, de les del servei d’abastament domiciliari d’aigua 
potable al terme municipal de Tortosa, motivada per la implantació del projecte de telelectura de 
comptadors. 
 
Atès que l’esmentada tarifa resta exclosa de l’àmbit d’autorització de la Comissió de Preus de 
Catalunya. 
 
Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis 
Centrals, en sessió de data 8 d’octubre de 2013. 
 
Atès allò que preveu el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats, i l’Ordre de 3 de setembre de 1988, per la qual s’estableixen les normes a 
què han d’ajustar-se les sol·licituds d’implantació o de modificació de preus i tarifes de 
subministrament d’aigua. 
 
Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la modificació de la tarifa segona, relativa a la utilització de comptadors, de les del 
servei d’abastament domiciliari d’aigua potable, la qual es detalla en l’annex del present acord. 
 
Segon - Aquest acord tindrà efectes des del dia 1 de gener de 2014. 
 
Tercer - Publicar la tarifa objecte del present acord al BOP de Tarragona.  
 
Quart - Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, SL 
 
ANNEX 
Tarifa segona. Utilització de comptadors 
 

DIÀMETRE mm. 2013 (€/mes) 
13 0,955 
15 1,014 
20 1,189 
25 1,598 
30 i majors 2,982 

  “   
*-*-* 

 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb 
dotze vots a favor corresponents als membres de la corporació del grup municipal de CiU (12), 
quatre vots en contra corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC 
(3), i ERC (1), i dos abstencions corresponents als membres de la corporació dels grups municipals 
d’I-ET-E (1) i PxC (1). 
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04 - DICTAMEN D'ACORD D'APROVACIÓ DE PLURIANUALITAT I COMPROMÍS D'APORTACIÓ DE LA 
RESTA DEL FINANÇAMENT PER L'OBRA DE REHABILITACIÓ DE L'ANTIC ASSECADOR DE LA PAUMA I 
CABASSOS ALS REGUERS. 
 
Per l’alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es presenta i se sotmet a debat del Ple el següent assumpte: 
 
“ En data 20 de febrer de 2013, l’Ajuntament de Tortosa va presentar al Grup d’Acció Local 
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià la sol·licitud d’ajut per rehabilitació de 
l’antic assecador de la pauma i cabassos als Reguers, amb un pressupost total de 100.455,03 €, 
segons memòria valorada realitzada pels serveis tècnics municipals.  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària de data 8 d’abril de 2013 es va aprovar la 
realització de l’actuació “rehabilitació de l’antic assecador de la pauma i cabassos als Reguers”. 
 
Mitjançant Resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, notificada en data 12 de juliol de 
2013, es va concedir l’ajut econòmica per la realització de la rehabilitació de l’antic assecador de 
la pauma i cabassos als Reguers, per un import de 66.416,55 € amb càrrec al pressupost de 2014, 
dels que 33.208,28 € corresponent al FEADER i 33.208,27 € al DAAM. 
 
La planificació plurianual de la despesa amb càrrec a la partida IMA-15100-61911, tenint en 
compte l’inici i el temps de l’execució, és la següent: 
 

2013 2014

Fons pròpis 34.038,48 € 17.000,00 € 17.038,48 €
Subvenció 66.416,55 € 0,00 € 66.416,55 €
Total 100.455,03 € 17.000,00 € 83.455,03 €

AnualitatsPressupost actuació 
IVA inclòs

 
 
 
Vist l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals, relatiu als compromisos de despesa de caràcter plurianual, que estableix que el 
nombre d’exercicis a que pot aplicar-se les despeses d’inversions referides no serà superior a 
quatre i que la despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir 
de la quantitat que resulti d’aplicar el crèdit corresponent de l’any en què l’operació es va 
comprometre els següents percentatges: en l’exercici següent el 70%, en el segon exercici el 60%, i 
en el tercer i quart el 50%. No obstant, en casos excepcionals el Ple podrà ampliar el nombre 
d'anualitats i elevar els percentatges anteriors. 
 
Atès el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Centrals en sessió del dia 8 
d’octubre de 2013. 
 
Al Ple de la corporació es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer - Aprovar la despesa plurianual per a l'obra de rehabilitació de l’antic assecador de la pauma 
i cabassos als Reguers:  
 

Fons propis DAAM FEADER
2013 17.000,00 € 100,00% 17.000,00 € 0,00 € 0,00 €
2014 83.455,03 € 490,91% 17.038,48 € 33.208,27 € 33.208,28 €
Total 100.455,03 € 34.038,48 € 33.208,27 € 33.208,28 €

 Finançament% respecte
1a anualitat

Any Pressupost

 
Segon - Adoptar el compromís d'aportar l'import de 17.038,48 € a l’exercici de 2014 per tal de fer 

42  /43  



front a la resta del finançament de l'operació cofinançada pel FEADER  i pel DAAM. ” 
 

 
*-*-* 

 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Per exposar la proposta pren la paraula el senyor alcalde: És a efectes simplement de que es pugui, 
saben que hi ha una subvenció, i que poguéssim iniciar la licitació durant aquest any donat que, si 
no recordo malament, la justificació de l’obra finalitza el 30 de juny de l’any vinent i, per tant, és a 
efectes de poder iniciar aquest procés. 
 

*-*-* 
 
 
Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar la proposta per 
unanimitat, cosa que suposa la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 

 
_*_*_*_ 

 
 
I sense cap més assumpte per tractar, el senyor president aixeca la sessió a les nou hores i 
quaranta minuts, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari accidental        Vist i plau 
          L’alcalde 

43  /43  


	Tipus
	Article 3. Bonificacions amb elements potestatius 
	Núm. T-1 Taxa per expedició de documents administratius 
	Núm. T-2  Taxa per recollida d’escombraries  
	“Article 2n  Fet imposable 
	Núm. T-3 Taxa de serveis del cementiri municipal 
	Núm. T-4 Taxa per serveis prestats als mercats  
	Núm. T-5  Taxa per llicències urbanístiques 
	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 

	“Article 9 - Exempcions i bonificacions 
	Núm. T-7 Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer 
	Núm. T-8 Taxa per la tramitació de l’autorització ambiental o substantiva prevista per la Llei 20/2009, del 4 de desembre 
	Núm. T-9 Taxa de serveis especials per a espectacles i transports 
	Núm. T-10 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 
	Núm. T-12 Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal 
	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 
	Núm. T-18 Taxa per les visites al Jardí del Príncep  
	Intervenció de la Sra. Villarroya 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció de la Sra. Galiana 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	 
	Intervenció de la Sra. Gamundi 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció de la Sra. Gamundi 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció del Sr. Casanova 
	Intervenció de la Sra. Galiana 
	Intervenció de la Sra. Gamundi 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	Intervenció de la Sra. Gamundi 
	Intervenció del Sr. Alcalde 
	 
	“Disposició final 





