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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
21 / 2014 

 
 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde president: 
BEL ACCENSI, FERRAN 
 
Regidors i regidores: 
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA 
BEL GUERRERO, DOLORS 
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE 
CID GARCIA, ROSA 
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER 
FERRÉ FANDOS, ALFREDO  
GALIANA LLASAT, CINTA 
JORDAN FARNÓS, JORDI 
LEHMANN MOLES, EMILI 
MONCLÚS BENET, JOSEP FELIP 
PANISELLO CHAVARRIA, PERE 
PINO HOMEDES, JOAQUIM  
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: 
GAMUNDI VILÀ, ALÍCIA 
ROIG MONTAGUT, ENRIC 
 

 
 
Tortosa, essent les vuit hores i quinze minuts del 
dia tretze d’octubre de dos mil catorze, 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 

 
ÚNIC – Dictamen de proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals per a 
l’any 2015. 
 

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



 
SERVEIS CENTRALS 

 
 
ÚNIC – DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
D’ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2015. 
 
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 2015, 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 9 d’octubre de 2014, 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 214, de 17 de setembre 2014, 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 0,986 
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. 
 
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 
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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 
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.  
 

• Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol, se’ls aplica una bonificació 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 
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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 214, de 17 de setembre 2014, 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 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 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 214, de 17 de setembre 2014, 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 
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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. 
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 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, 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 
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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 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 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. 
 
Article 5.  Exempció 
 
Les transmissions fetes, a partir de l’1 de gener de 2010, i amb motiu de la dació en pagament de 
l’habitatge habitual del deutor hipotecari o avalador del mateix, per la cancel·lació de deutes garantits amb 
hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contreta amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de 
manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 

 
Tanmateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits anteriors, 
realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials. 

 
No s’aplicarà aquesta exempció quan el deutor o avalador transmitent o qualsevol altre membre de la seva 
unitat familiar disposi d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari 
i evitar l’enajenació de l’habitatge. 

 
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en el que hagi figurat empadronat el 
contribuent de forma ininterrompuda durant al menys els dos anys anteriors a la transmissió o des de el 
moment de l’adquisició si l’esmentat termini fos inferior als dos anys. 

 
Respecte al concepte d’unitat familiar s’estarà al disposat en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre 
Societats, sobre la Renda dels no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes s’equipararà el 
matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita. 
 
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel transmeten davant l’Administració 
Tributària municipal. 
“ 
 
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 2015: 
 

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 
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 
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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 
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 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 

Per la tramitació de la llicència de gossos potencialment perillosos 50,00 

Gestió de la comunicació de nuclis zoològics 33,00 

Autorització i renovació de l’autorització per abocament d’aigües residuals en 
xarxes indirectes 104,85 

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 
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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 2015, 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 131,45 123,05 112,90
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
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 307,90 259,50 217,45
Locals, de menys de 40 m2 construïts no 
susceptibles d’usos comercials, industrials o 
anàlegs 

112,90 112,90 112,90

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  480,30 480,30 480,30
  * Per superfície construïda de 100 m2 a 250 m2 612,45 612,45 612,45
  * Per superfície construïda superior a 250 m2 848,90 848,90 848,90
Zones perifèriques, habitatges unifamiliars 112,90 112,90 112,90
Centres de culte 10,00 10,00 10,00
 
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 40 m2 construïts no susceptibles d’usos comercials, industrials o anàlegs” segons 
correspongui.   
 
Per als llocs destinats exclusivament a centre de culte de concurrència pública inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la LO 7/1980 de 5 de juliol, de llibertat religiosa, com església, confessions i comunitats 
religioses i les seves federacions que gaudeixin de personalitat jurídica s’aplicarà la tarifa “Centres de 
culte” 
 
La quota tributària per l’abocament de residus industrials assimilables a urbans serà la corresponent a la 
que resulti del tractament de residus, més 15,80 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 40 m2 construïts no susceptibles d’usos comercials, industrials o anàlegs” 
s'aplicarà a petició de la persona interessada per a aquells locals, de menys de 40 m2  construïts, 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 2015, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
 



                                   

 
-  Pàg. 15 / 33 -           JACE / sbh 

 

 
 

Plaça Espanya, 1 
43500 Tortosa 

T 977 58 58 00 
F 977 58 58 52 

info@tortosa.cat 

www.tor tosa.cat 

Núm. T-9 Taxa de serveis especials per a espectacles i transports 
 
a) Es modifica l’article 2n amb el redactat següent: 

 
“Article 2n Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis especials, de competència 
municipal, a instància de part: 
a) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i qualsevol altres a 
causa de la celebració d’espectacles, actes públics, obres, accidents o qualsevol altra alteració de la 
normal activitat a les vies públiques que per llur naturalesa, per la generació de públic que provoquin, o 
per les necessitats d’ordenar l’accés i la sortida de públic i vehicles així ho exigeixin. 
b) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesants, de grans transports i de caravanes a 
través del nucli urbà. 

c) Tasques pròpies dels funcionaris d’administració general o treballadors municipals, per neteja, 
reparació, manteniment i qualsevol altra, a causa de la celebració d’espectacles, actes públics, obres, 
accidents, danys a mobiliari urbà, senyalització de trànsit o a altres elements de propietat municipal o 
qualsevol altra alteració de la normal activitat a les vies públiques, que per la seva naturalesa, exigeixin  
els treballs d’aquest personal, juntament amb els seus vehicles, si escau. 
 
2. Amb aquest efecte, hom entendrà prestats a instància de part els serveis esmentats quan el particular 
els hagi provocat, o bé quan vagin en benefici seu, encara que no hi hagi hagut sol·licitud expressa.” 
 
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 2015, 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 i per retirada de béns mobles de la via pública 
 
a) Es modifica l’article 1è amb el redactat següent: 
 
“Article 1r Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 70, 71 i 72 del 
reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, pel que s’aprova el text articulat de la llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, modificat per la llei 6/2014, de 7 d’abril, de reforma del text 
articulat.  
Així mateix, d’acord amb la vigent Ordenança Municipal de Circulació, que el Ple de l’Ajuntament de 
Tortosa en sessió ordinària del dia 7 de maig de 2012, va aprovar definitivament la proposta de 
modificació de l’Ordenança municipal aquest Ajuntament estableix la taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa  l'article 57 de l'esmentat Reial Decret 
Legislatiu 2/2004.” 
 
b) Es modifica l’article 2n amb el redactat següent: 
 
“Article 2n Fet imposable 
 
1.- El fet imposable el determina la prestació del servei de retirada, immobilització o dipòsit del vehicle, 
contenidors o altres béns mobles que infringeixin el disposat en les normes de trànsit i en les Ordenances 
municipals.  



 
2.- També es meritaran per la custòdia de vehicles la mobilització dels quals ordeni qualsevol autoritat fins 
a la seva retirada per les persones interessades, incloent les immobilitzacions de vehicles per 
procediments mecànics. La taxa de retirada i trasllat així com l’estada en el dipòsit s’abonarà en el 
moment de retirar el vehicle del dipòsit municipal. 
 
3.- De la mateixa manera, es meritaran taxes per custòdia de vehicles procedents de furts o robatoris, 
després del cinquè dia a partir de l’avís als propietaris legítims o al denunciant, per qualsevol mitjà, perquè 
els retirin i no ho hagin fet. 
 
4.- En matèria de residus de la construcció el fet imposable el determina la retirada, transport a l’abocador 
i custòdia dels contenidors al dipòsit municipal. 
 
5.- Pel que respecta a mercaderies i objectes similars al fet imposable el determina la retirada, transport i 
custòdia al magatzem municipal.” 
 
c) Es modifica l’article 3r amb el redactat següent: 
 
“Article 3r. Obligació de contribuir 
 
1.- L’obligació de contribuir neix amb la prestació del servei de grua, considerant-se així qual la prestació 
del servei s’ha produït sempre que la grua es trobi present i s’hagin iniciat el tràmits administratius, encara 
que, a sol·licitud del conductor o propietari del vehicle no es realitzés el trasllat del vehicle al dipòsit. 
 
2.- Pel que fa al contenidors i altres béns mobles, l’obligació de contribuir naixerà qual calgui efectuar-ne la 
retirada de la via pública, per infringir les ordenances municipals o altra normativa aplicable.” 
 
d) Es modifica l’article 6è amb el redactat següent: 
 
“Article 6è Tarifes 
 
1.- Servei de Retirada amb la grua. Les tarifes que s’han d’aplicar, expressades en euros, són les següents: 
 
a) Retirada de ciclomotors, quadricicles, motocicletes, vehicles de tres rodes, turismes i altres vehicles fins 
a 3.500 kg PMA: 90,70 € 
 
b) Retirada de vehicles de PMA superior a 3.500 kg, contenidors, plataformes i altres vehicles, estris, 
mercaderies i objectes similars: 275,00 € 
 
2.- Dipòsit de vehicles i altres. Les tarifes que s’han d’aplicar, expressades en euros, són: 
 
a) Ciclomotors de dues i quatre rodes:   3,40 € 
b) Motocicletes  5,65 € 
c) Turismes i altres vehicles fins a 3.500 kg PMA    11,30€ 
d) Vehicles amb PMA superior a 3.500 kg, contenidors, plataformes i altres vehicles: 35,00 € 
e) Bicicletes, per cada dia d’estada a partir de l’endemà del dipòsit:    2,50€ 
f) Estris, mercaderies i altres objectes similars 3,00€/m3 
 
3.- Per immobilització de vehicles amb paranys:  45,35 € 
 
4.- Per la recuperació de vehicles que s’hagin retirat i dipositat per presentar símptomes d’abandonament. 
A part de la taxa de retirada amb grua i l’estada en dipòsit: 50,00 € 
 
5.- La custòdia d’un vehicle es comptabilitza a partir de les zero hores del dia següent a l’ingrés en el 
dipòsit i s’acumula cada dia. 
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6.- La cessió voluntària a l’Ajuntament de Tortosa de la propietat d’aquells vehicles consignats en el dipòsit 
municipal implicarà el pagament de la taxa per retirada. “ 
 
e) 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 2015, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
Núm. T-12 Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal 
 
a) Es modifica l’article 6è, la redacció del qual passa a ser la següent: 
“Article 6è Quota tributària 
1-. La quota tributària es calcularà d’acord al següent quadre de tarifes expressat en euros: 
 
Fires i Mercats: 
- 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 
 
Via pública: 
- 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. 

- Instal·lació d’expositors comercials a la vorera, per cada m2 i any: 34,60€ 
- Instal·lació d’expositors comercials situats a la calçada, per cada m2 i any: 49,50€ 
- Instal·lació d’expositors comercials, ocupant zona blava, per cada m2 i any: 57,00 € 
 
Atraccions, casetes i parades 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 
- Parada venda ambulant: 3,60 € m2/ dia 
 
Tauletes de bar amb 4 cadires: 
- Recinte amb taules i cadires situades a la calçada, per cada m2 i any: 49,50 € 
- Recinte amb taules i cadires, ocupant zona blava, per cada m2 i any: 57,00 € 
- Per taules i cadires no situades a la calçada, per cada m2 i any: 34,60 € 
- Per temporada d’estiu, 1 de maig a 31 d’octubre, per cada m2: 27,55 € 
- Festius i vigílies de tot l’any, per cada m2: 21,60 € 
- Eventuals, per cada m2 i per dia: 1,85 € 
- 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, 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€ 
 



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 
b. Tarifa reduïda:  
b1. 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 2x5 metres, 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 departament d’Acció 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. 
“ 
 
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 del 2015, 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) S’afegeix a l’article 5è.1.b) les següents tarifes: 
 

Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any: 
Carrers inclosos a l’àmbit delimitat dins del Pincat 176,00 
Mes de cinc metres lineals. Per cada metre lineal o fracció d’excés pagarà a l’any a més: 
Carrers inclosos a l’àmbit delimitat dins del Pincat 50,15 

 
b) S’afegeix a l’article 5è.1.d) les següents tarifes: 
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Fins a cinc metres lineals o fracció, pagarà a l'any: 
Carrers inclosos a l’àmbit delimitat dins del Pincat 155,75 
Per cada metre lineal o fracció pagarà a l'any a més: 
Carrers inclosos a l’àmbit delimitat dins del Pincat 44,40 

 
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 2015, i se’n mantindrà la 
vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.” 
 
SISÈ – Derogar, amb efectes del 31 de desembre de 2014,  l’ordenança fiscal Núm. T-18 Taxa per les 
visites al Jardí del Príncep. 
 
SETÈ – Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per les visites a equipaments culturals i turístics, 
així com l’ordenança fiscal reguladora “Núm. T-18 Taxa per les visites a equipaments culturals i turístics” 
amb el redactat següent:  
 
“ 
Núm. T-18 Taxa per les visites a equipaments culturals i turístics  
 
 Article  1r.- Naturalesa  
De conformitat amb el que es preveu en els articles 57, 20.1 i 20.4.w del RDL 2/2004, de 5 de març, de 
les hisendes locals, s'estableix la taxa per prestació de serveis per les visites al museu i altres centres i 
equipaments culturals i turístics. 
 

Article  2n.- Fet imposable 

Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis de visites als següents equipaments 
turístics i culturals: 

- Jardins del Príncep 
- Museu 
- Centre d’interpretació del Renaixement 

 

Article  3r.- Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament de la taxa els qui ho sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis 
relacionats en el fet imposable.  
 

Article  4t- Naixement de l’obligació 

L’acreditació de la taxa naix al moment de l’inici de la prestació del servei. 
 

Article  5è.- Quota tributària 

La quantia de la taxa ve determinada pels següents quadres de tarifes: 
 
Epígraf 1: JARDINS DEL PRÍNCEP 
 
 Entrada 
1.1 General 3 € 
1.2 Majors de 65 anys * 2 € 
1.3 Famílies nombroses o monoparentals * 2 € 
1.4 Discapacitats * 2 € 
1.5 Estudiants * 2 € 
1.6 Titulars targeta Sefarad Card * 2 € 
1.7 Titulars targeta Privilegium, emesa a Morella o a Alcañiz * 2 € 



1.8 Titulars targeta Tortosa Card *  
1.9 Guies turístics *  
1.10 Professors *  
1.11 Membres ICOM *  
1.12 Menors de 14 anys  
1.13 Membres del Club Súper 3 *  
1.14 Grups entre 15 i 49 persones (per persona) 2 € 
1.15 Grups de 50 persones o més (per persona) 1 € 
 
 
Epígraf 2: CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL RENAIXEMENT 
 
 Entrada (inclou servei d’audioguia 

excepte epígraf 2.16) 
2.1 General 3 € 
2.2 Majors de 65 anys * 2 € 
2.3 Famílies nombroses o monoparentals * 2 € 
2.4 Discapacitats * 2 € 
2.5 Estudiants * 2 € 
2.6 Titulars targeta Sefarad Card * 2 € 
2.7 Titulars targeta Privilegium, emesa a Morella o a Alcañiz * 2 € 
2.8 Titulars targeta Tortosa Card *  
2.9 Guies turístics *  
2.10 Professors *  
2.11 Membres ICOM *  
2.12 Menors de 14 anys  
2.13 Membres del Club Súper 3 *  
2.14 Grups entre 15 i 49 persones (per persona) 2 € 
2.15 Grups de 50 persones o més (per persona) 1 € 
2.16 Grups de 10 persones o més sense servei d’audioguia 
(per persona) 

1 € 

 
 
Epígraf 3: MUSEU 
 

 Entrada Servei d’audioguia 
3.1 General 3 € 1 € 
3.2 Majors de 65 anys * 2 €  
3.3 Famílies nombroses o monoparentals * 2 €  
3.4 Discapacitats * 2 €  
3.5 Estudiants * 2 €  
3.6 Titulars targeta Sefarad Card * 2 €  
3.7 Titulars targeta Privilegium, emesa a Morella o a Alcañiz * 2 €  
3.8 Titulars targeta Tortosa Card *  1 € 
3.9 Guies turístics *  1 € 
3.10 Professors *  1 € 
3.11 Membres ICOM *  1 € 
3.12 Menors de 14 anys   
3.13 Membres del Club Súper 3 *   
3.14 Grups entre 15 i 49 persones (per persona) 2 € 1 € 
3.15 Grups de 50 persones o més (per persona) 1 € 1 € 
3.16 Últim diumenge del mes  1 € 
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Epígraf 4: TARGETA TURÍSTICA “TORTOSA-CARD” 
 
 Tarifa 
4.1 General 7,00 € 
4.2 Titulars targeta “Privilegium” emesa a Morella o a Alcañiz * 5,60 € 
4.3 Socis de Portaventura * 3,50 € 
4.4 Agents de viatges inscrits al Registre de Turisme de Catalunya que 
incloguin la Tortosa-Card en un paquet turístic * 

3,50 € 

 
* Caldrà acreditar-se amb la documentació corresponent 
 

Article  6è.- Exempcions i bonificacions 

1. Estaran exempts de la taxa per l’entrada els visitants de l’últim diumenge de cada mes. 
2. Estan exempts de la taxa per l’entrada els epígrafs següents: 

a. Jardins de Príncep 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12,  1.13 
b. Centre d’Interpretació del Renaixement: 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 
c. Museu: 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16 

3. Estan exempts de la taxa pel servei d’audioguia els epígrafs següents: 
a. Museu: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.12, 3.13 

 

Article  7è.- Gestió del pagament 

El pagament es realitzarà en el moment en què es sol·licita l’accés al servei o bé per anticipat en el cas 
que se sol·liciti a través de la web de compra d’entrades. 
 

Disposició final 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015, i se’n mantindrà la vigència fins que se 
n’acordi la modificació o la derogació expressa. “ 
 
 
VUITÈ - Aprovar provisionalment la modificació de la llista de carrers annex a  les ordenances fiscals, amb 
la introducció dels carrers que es detallen a continuació, amb efectes de l’1 de gener de 2015. 

 
Codi Nom IAE Taxes 
5565 PRESSEGUER (DEL), CAMÍ 4 3 
5566 IUCA (DE LA), CAMÍ 4 3 
5567 TROANA (DE LA), CAMÍ 4 3 
5568 DOLORS (DELS), PL 4 2 

 
NOVÈ - Derogar, amb efectes del 31 de desembre de 2014, els preus públics “P-10 Preus públics d’entrada 
al Centre d’Interpretació del Renaixement”, “P-12 Preu públic per la venda de la targeta turística Tortosa-
Card”, i “P-17 Preu públic d’entrada al Museu de Tortosa”. 
 
DESÈ - 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. 
 
ONZÈ - 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. ” 
 



*-*-* 
 
 
Intervenció de la Sra. Villarroya 
Per exposar la proposta pren la paraula la regidora de Serveis Centrals, senyora Matilde Villarroya i 
Martínez: Gràcies senyor alcalde. Bon dia regidores i regidors, com tots els anys en aquestes dates i en 
previsió de presentar-ho per al dia 15 d’octubre, dintre del termini, el que presentem avui és una proposta 
d’ordenances fiscals per al proper any. I farem una breu explicació i com han quedat finalment els 
impostos i les taxes. 
 
En primer lloc, continuar amb el context en el que ens trobàvem, que és un context, con saben vostès que 
continua essent difícil. Tenim una sèrie de restriccions generades per tot el que és el marc pressupostari i 
la llei de caràcter estatal. Però malgrat això i donat que hem estat fent la feina durant tots aquests 4 anys, 
una feina intensa des del departament de Gestió d’Ingressos per tal de depurar els padrons, doncs això 
està donant els seus fruits i, malgrat tot, hem aconseguit que, fins i tot en alguns casos com ara després 
els hi explicaré, baixar alguns impostos i taxes. 
 
Això a què és degut? Principalment, hem aconseguit assolir una major equitat tributària i, d’altra banda, 
hem aconseguit baixar la pressió fiscal sobre els nostres conciutadans, és a dir, si paguem tots com deia 
l’altre dia tots, tots paguem menys. 
 
Quins són els principals trets d’aquestes ordenances fiscals? Doncs, primer és el tema de l’IBI, l’impost 
sobre..., l’impost sobre el patrimoni en aquest cas el que fem és abaixar-lo el 3% en termes reals malgrat 
com vostès saben, des del Govern de Madrid s’està portant a terme una actualització dels valors, des de 
Cadastre, el que hem fet és compensar aquest efecte i, fins i tot, en termes reals el que fem és abaixar un 
3% l’IBI. 
 
D’altra banda, pel que fa referència a les dacions en pagament que corresponien a les plusvàlues, a 
l’impost de plusvàlues, es va i s’aplica l’exempció que ja ve condicionada també per llei i que incorpora la 
dació en pagament. 
 
D’altra banda, l’altre tret significatiu d’aquestes ordenances és que hem abaixat la taxa d’escombraries. 
Aquesta taxa ja l’any passat ja la vam abaixar un 5% en el cas dels particulars i aquest any afegim un 5% 
més addicional en els particulars i, a més a més, abaixem un 5% en el que són tot restauració, o sigui, 
bars i restaurants i, a més a més, en els comerços. 
 
Tanmateix en aquesta taxa, aquells locals que són, estan, no tenen, no estan subjectes a activitat 
econòmica s’havia reduït ja l’any passat l’import de la taxa igual que les “vivendes” particulars de tercera 
categoria, per tant, s’havia reduït molt el que era aquesta taxa. En aquest cas, aquest any ampliem no sols 
els de 25, sinó fins a 40 m2, amb la qual cosa la majoria dels locals, els quals són utilitzats com a trasters 
o com a garatges, en aquest cas no tributaran. 
 
Finalment, pel que fa al tema de les taxes de visita turística, hem unificat en una sola ordenança tot el que 
són les visites a centres i a equipaments culturals i turístics s’han ficat algunes bonificacions a alguns 
col·lectius, ja teníem les famílies nombres, hem afegit les famílies monoparentals i, a més a més, s’ha 
afegit l’entrada gratuïta a tot el que és l’últim diumenge del mes en el cas del Museu, el Centre 
d’Interpretació del Renaixement i els Jardins del Príncep. 
 
I finalment la taxa dels guals, en aquest cas s’ha aplicat una bonificació de gairebé el 50% en tot el que 
són els guals en el casc antic. 
 
Això queda una mica el resum de tot el que són les ordenances fiscals per a l’any 2015. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Casanova 
A continuació pren la paraula el Sr. Casanova: Gràcies senyor alcalde. Regidores, regidors, bé, sembla ser 
que és evident que tenim eleccions d’aquí 7 o 8 mesos.  
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Més enllà d’aquest detall, volem recordar que el nostre grup municipal ja fa 3 anys que demana una 
reducció significativa dels impostos municipals, especialment l’IBI i les “basures”. Aquesta reducció que 
vostès ens presenten ens sembla que es queda molt curta.  
 
Des de Plataforma pensem que aquesta reducció hauria d’anar molt més enllà, de fet, el mateix Govern 
municipal reconeix que tenim un superàvit de més de 4 milions d’euros i que, al menys en una part o en 
bona part, ha estat el resultat de la regularització del padró de l’IBI. Això vol dir que hi ha més gent que 
paga i que, evidentment, recollim més impostos. 
 
Si hi ha més gent que paga, també és cert que al menys una part d’aquest superàvit, al menys una part, 
un 20, un 25% hauria de servir per reduir els impostos que paguem tots els ciutadans. 
 
Res a dir respecte a les bonificacions legals que, bé, evidentment, hi estem totalment d’acord i que, a 
veure, és el que jo dic, vull dir, si són legals ens semblen perfectes. 
 
A partir d’aquí, mirin, a Tortosa tenim un problema. Un problema que es diu 20%, que és un 20% 
d’immigració. Més de 7000 persones, sense comptar els il·legals que ningú sap quants en tenim voltant 
pels nostres carrers i que ningú sap de què viuen, excepte de la delinqüència. 
 
Per altra banda, d’aquests més de 7000 legals, la nostra pregunta és: quants en treballen? Quants 
aporten a les arques municipals? Segons les dades que tenim de la Seguretat Social, només entre un 20 i 
un 25% dels immigrants legals que tenim a l’Estat estan donats d’alta a la Seguretat Social. Això, fent 
números, vol dir que a Tortosa tenim prop de 6000 immigrants que no aporten res i que viuen a costelles 
nostres, a costelles del poble. 
 
Com és possible, senyor alcalde, que amb diners públics el nostre Ajuntament pagui tiquets de 
supermercat, despeses de farmàcia, ulleres, menús escolars diferenciats i no per qüestions de salut, 
cotxets de bebè, bicicletes, totes les criatures immigrants, totes, van en bicicleta i no són precisament uns 
aparells baratos, equipaments esportius d’un conegut club de futbol de Barcelona que tampoc són 
baratos, lloguers, rebuts de llum, rebuts d’aigua i altres moltes coses. Miri, això no ho diu Plataforma per 
Catalunya, això ho diu Tortosa. 
 
Només cal entrar qualsevol dia al pati d’operacions de l’Ajuntament o a l’oficina de Serveis Socials aquí al 
carrer del costat i només trobarem immigrants en busca d’ajudes socials o d’exempció d’impostos. Això es 
pot veure tranquil·lament al registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament que ens fan arribar abans de 
cada Ple. Allí ho poden veure, i pràcticament el 80 o el 90% són immigrants. 
 
Referent a les taxes Plataforma per Catalunya ja hem dit més d’una vegada que l’Ajuntament menteix 
descaradament en els informes de grau i esforç integració social dels immigrants. Aquests certificats, la 
gran majoria, són mentida. Només cal sortir al carrer per veure que el grau d’integració dels musulmans, 
sense anar més lluny, és pràcticament zero. A sobre cobrem 47€ per fer aquest informe, quan el cost real, 
el cost real supera àmpliament els 120€. Això tampoc no ho diu Plataforma per Catalunya, això ho diu el 
mateix personal de l’Ajuntament de Tortosa. 
 
Per altra banda, ens agradaria demanar a la senyora regidora d’Hisenda i a la senyora regidora de Serveis 
Socials que si tot això que diem no és cert, ho tenen molt fàcil, només cal anar al notari i fer un document 
públic signat per les dos, on digui que l’Ajuntament de Tortosa no paga res de tot això. Cas contrari, si es 
demostra que és mentida, jo els hi demanaria la dimissió de les dos. Més enllà..., no, no, ni “ale” ni res, 
vull dir, quan una persona diu una cosa que no és veritat, el que ha de fer és dimitir. 
 
Per altra banda, i amb això acabo, no votarem en contra, evidentment, perquè bé, sigui com sigui hi ha una 
petita disminució, però el nostre posicionament serà d’abstenció. Gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Casanova, vull pensar que aquesta nit ha 



dormit malament i ha dit tal cúmul de disbarats que no n’hi contestaré ni un. Li dono el supòsit de que ha 
tingut una mala nit i per això ha dit aquest cúmul de barbaritats. 
 
Intervenció del Sr. Dalmau 
Seguidament pren la paraula el Sr. Dalmau: Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, bé, en 
primer lloc nosaltres el que volem és felicitar a la regidoria d’Hisenda per la modificació de les ordenances 
fiscals, pel treball que això ha suposat, ja que aquesta feina no sempre és agradable i no sempre és 
agraïda. 
 
En segon lloc, avui l’Ajuntament de Tortosa presumiblement aprovarem les ordenances fiscals per al 2015 
amb uns trets molt clars, no? Una congelació d’impostos i de taxes i, dintre d’aquest marc fiscal, una 
reducció de la pressió fiscal en l’IBI i en la taxa d’escombraries, no? Ens podem, creiem, congratular 
d’aquestes modificacions i d’haver iniciat, ja es va iniciar l’any passat, aquest camí que és generalitzat, 
també hi ha que dir-ho, és generalitzat en els ajuntaments catalans avui en dia amb aquestes 
modificacions de cara al 2015, però un camí que ens pareix total i absolutament necessari. 
 
En efecte, la crisi econòmica determina nombroses i importants situacions de dificultat econòmica amb 
greus conseqüències vitals i socials i, per tant, ha de ser temperada amb tots els instruments possibles i, 
en lo possible, cal aprofundir en aquesta línia de congelació i de reducció i/o d’exempcions i, en el seu cas, 
si es pot dir legalment bonificacions. I cal fer-ho en un doble sentit: primer, reforçar el seu caràcter social i, 
per altra part, la seva aportació econòmica que, junt amb altres mesures estatals, per exemple s’anuncia 
la propera reducció de l’impost de la renda de les persones físiques, poden donar o donaran impuls al 
consum i, alhora, a l’activitat econòmica.  
 
Però com deia, creem que cal aprofundir i ampliar el marc de reduccions, i en el seu cas de bonificacions, 
per tal de lluitar tot l’aferrissament que poguessin per a que, i dintre de les possibilitats de l’economia de 
l’Ajuntament, el que ens permeti aquesta lluita. 
 
Per raons de temps jo faré, simplement, dos tocs. Un és l’IBI, i en aquest sentit vull ressaltar que l’alcalde 
compleix la promesa de no apujar l’IBI, és a dir, la contribució, un dels impostos municipals més 
importants, promesa que va fer l’any passat i aquest any ho està complint. No obstant, creiem que l’IBI 
segueix tenint un tipus anual, és un impost “gravós”, bastant “gravós”, està casi als topalls màxims que 
permet la llei i considerem que seria bo que se seguís el camí de reducció. 
 
En quant a la taxa d’escombraries és cert que baixa, felicitacions, però és i segueix essent una taxa molt 
alta, a més, molt generalitzada, potser la més general de totes, ha millorat la gestió recaptatòria, això 
també és un mèrit de l’equip de Govern, com també és amb l’IBI aquesta millora de la gestió fiscal, però 
paga més gent, sí, paga, però segueixo insistint, és una taxa alta, encara és alta. L’any passat es van 
“inclosar” bonificacions, és cert, es van “inclosar” exempcions i reduccions, com “s’inclosen” algunes de 
noves en les modificacions de les ordenances d’aquest any per al 2015, però seguim insistint, és una taxa 
d’incidència tan generalitzada que hauria de ser més amable amb la ciutadania. 
 
Cal reconèixer que l’Ajuntament de Tortosa lluita i per això cal felicitar-nos i esperonar-los per a la millora 
del seu marc impositiu i en les seves conseqüències d’aquest marc fiscal impositiu cap a la ciutadania, i el 
seu benestar, però dins de les circumstàncies cal seguir, i tornem a insistir, un major esforç. 
 
Estem per la contenció de la despesa, que no per les retallades en sanitat i tampoc en ensenyament. Sí 
per la bona gestió en aquestes àrees. Estem per la planificació estratègica, estem pel rigor en la bona 
gestió com a instruments per impulsar l’activitat econòmica municipal i millorar l’atenció a les persones, 
especialment per a aquelles que més pateixen les conseqüències de la crisi. 
 
Tot ressaltant les mesures que s’han pres, que es prenen o es prendran en aquest Ple, pensem que són 
positives, tot ressaltant també l’esforç de l’equip de Govern i tot ressaltant les dificultats que comporta la 
gestió dels ingressos fiscals, cal assenyalar la necessitat social de seguir ampliant i aprofundint en les 
reduccions fiscals, per això la nostra posició serà d’abstenció. 
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Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Dalmau, només dos matisacions. Agrair 
la seva abstenció. 
 
Diu que respecte a l’IBI estem als topalls màxims que permet la llei. Això no és així, ni exactament. No és 
així. Efectivament, quan jo vaig assumir la responsabilitat de l’Alcaldia a l’Ajuntament de Tortosa l’IBI 
estava als tipus màxims i no teníem capacitat de créixer els tipus. 
 
Però amb les actuacions que vam fer l’any passat i aquest any d’incrementar la base imposable i reduir els 
tipus impositius entre l’any passat i enguany, qui assumeixi la responsabilitat a l’Ajuntament de Tortosa a 
partir de l’any vinent li queda un marge d’incrementar el tipus fixes un 23%. Per tant, avui ja no podem dir 
que Tortosa està als tipus màxims de l’IBI, no és veritat, qui entri té la capacitat d’incrementar un 23% el 
tipus impositiu, per tant a part de tot el que hem fet, hem millorat la situació per donar marge de maniobra 
als futurs ajuntaments, marge de maniobra que no ens vam trobar nosaltres quan vam assumir la 
responsabilitat de tirar endavant. 
 
I respecte a la taxa d’escombraries és alta, jo li he de dir que, efectivament, a mi també m’agradaria haver-
la rebaixat un pelet més, però li vull recordar que aquesta taxa d’escombraries és inferior a la que pagaven 
els tortosins i les tortosines a l’any 2008. Fixi’s, l’any 2008 va ser l’any  que vam implementar la recollida 
selectiva a tot el municipi, això vol dir que a tots els pobles del municipi que no es feia recollida selectiva i 
alguna zona disseminada de Tortosa que no es feia recollida selectiva, vam incorporar la recollida 
selectiva, com vostè pot entendre això té un sobrecost del servei, doncs bé, l’any que vam fer això, avui, 7 
anys després, bé avui, a partir de l’any vinent, set anys després pagarem una taxa d’escombraries inferior 
a la que estàvem pagant al 2008.  
 
Per tant, simplement la matisació de que queda recorregut, segurament. Si això fos electoralista nosaltres 
haguéssim pogut fer una baixa superior, tant en escombraries com en IBI, però no estem pensant en les 
eleccions, estem pensant en el què és el millor a l’Ajuntament de Tortosa i el principi de prudència i, per 
tant, el principi de prudència fa que aquests siguin els ajustos que creiem que són adients, amb la 
confiança de que si tot es manté igual, l’any que ve, l’equip de Govern que assumeixi la responsabilitat de 
tirar endavant l l’Ajuntament de Tortosa, encara li queda marge per poder fer alguna rebaixa addicional. 
Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, regidors i regidores, més enllà d’aquesta rebaixa 
de l’IBI per a tothom i de la rebaixa de la taxa d’escombraries, que compartim tal i com vam dir a la 
senyora regidora d’Hisenda a la comissió, des del nostre grup municipal vam fer arribar diferents 
propostes, tant per facilitar el pagament dels diferents impostos com, sobretot, per tenir en compte la 
sensibilitat davant, la sensibilitat, perdó, dels aturats que al nostre municipi són molts. 
 
En aquest sentit hem proposat diferents accions, una d’elles és el fraccionament de l’IBI en quatre 
pagaments a l’any i no en dos com ara, que sí que s’havia fet el canvi durant aquest mandat de fer-ho en 
dos, la regidora ens va comentar que tècnicament era molt complicat aquest any però que en propers 
exercicis podia ser possible, com sí que s’està fent en altres ajuntaments. 
 
També vam proposar de manera molt contreta el no cobrament del 4% de l‘interès per demora si està 
justificat per dificultat econòmica i entenem que això, tal i com s’està fent també en altres ajuntaments, es 
pot fer a partir de la creació de subvencions per a persones amb dificultat econòmica, sempre i quan sigui 
en el mateix any. 
 
Però sobretot, el que venim proposant des de fa ja tres anys és la creació d’un reglament paral·lel a 
aquestes ordenances fiscals que creïn unes subvencions, unes ajudes a les famílies amb dificultats 
econòmiques i que estan a l’atur, tal i com s’està fent en molts ajuntaments del nostre país. I en aquest 
sentit, aquest reglament paral·lel, que evidentment avui no s’hauria d’aprovar aquí i, per tant, és un 
reglament que s’hauria d’aprovar de manera paral·lela, per al nostre grup hauria de tenir una ajuda d’un 
80% a totes aquelles famílies amb tots els seus membres a l’atur que ja no reben prestacions o un 50% 



d’ajuda per al pagament de l’IBI a aquelles famílies que tinguin un membre de l’atur sense prestacions. 
 
En aquest sentit, des de la regidoria o des de la comissió se’ns va dir que això no és possible, que no és 
legal, i tornem a insistir que sí que és legal. Porto una notícia aquí mateix d’aquesta setmana, on diu 
“Badalona subvenciona l’IBI als aturats de llarga durada. L’Ajuntament de Badalona posa en marxa aquest 
anys per primera vegada una línia de subvencions, ajudes de l’IBI dirigida a persones parades de llarga 
durada”, i continua la notícia i podríem posar molts exemples de molts ajuntaments. 
 
Per tant, nosaltres pensem que davant d’aquesta situació a la nostra ciutat, té un 21% de persones 
aturades, més de 3.200 en aquests moments, caldria crear aquest reglament i si vostès es comprometen 
a estudiar-ho, i per tant volen fer aquest reglament, ens reservem ara el vot a consideració del que vostès 
diguin. 
 
També vam proposar la tarifació social a tots els preus i taxes públics, ho hem fet en alguns i des d’aquí els  
hi agraïm, com per exemple amb l’Escola Municipal de Música, que és una de les novetats d’enguany, però 
la nostra proposta principal que hem vingut fent durant aquests anys és aquest reglament d’ajudes per a 
l’IBI i, per tant, ens agradaria que el Govern, doncs, donés un compromís com a mínim d’estudiar-lo i 
poder-lo implantar perquè, repetim, és un reglament que s’ha de crear paral·lel a aquestes ordenances 
fiscals. Per tant, ens agradaria saber si estan disposats a estudiar-ho o no. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Començo pel final, senyor Jordan. 
 
Si és estudiar-ho i seure’ns a una taula i debatre-ho sincerament si això és més eficient i, sobretot, és més 
equitatiu, jo estic disposat a fer-ho. Però fixi’s, l’IBI és un impost que grava la propietat. La propietat, 
d’acord amb la Llei general tributària i els principis de l’Hisenda pública a nivell internacional, és una 
manifestació de la capacitat econòmica de les persones. Vostè em proposa ara que creéssim unes 
subvencions per a les persones aturades que són propietàries d’immobles, per pagar l’IBI. En canvi, a les 
persones que no són propietàries, aquesta subvenció no els hi arribaria. Les persones aturades que no 
tenen manifestació de capacitat econòmica aquesta subvenció no els hi pagaríem, això és molt propi de 
Badalona i del partit que governa a Badalona. Però fixi’s de la injustícia, una persona que és propietària 
d’un immoble rebrà una subvenció de 200€ per pagar l’IBI, i una persona que no és propietària, que no té 
res, en la mateixa situació d’atur i els mateixos ingressos, l’Ajuntament no li donarà cap subvenció.  
 
Jo podria entendre que vostè ens fes un..., i això serà objecte d’estudi, ho farem a la comissió i si vol ho 
podem transmetre en Junta de Portaveus, jo podria entendre que hi hagués una proposta, després 
hauríem de veure si econòmicament la podem assumir  o no, de donar una subvenció a tots els aturats o 
de donar una subvenció a totes les persones que no tenen un determinat nivell d’ingressos, i això arriba a 
tothom, però només fer-ho a aquells que són propietaris i que tenen, encara que sigui minsa, perquè de 
vegades aquesta propietat pot arribar a estar hipotecada, tenen més capacitat econòmica que els altres, 
els hi féssim arribar subvenció i, en canvi, als que no tenen res, veritablement res, no els hi féssim arribar 
subvenció, jo crec que aquí això, al menys des de la meva òptica i des de l’òptica de l’equitat, grinyola una 
mica, però  estic disposat a estudiar-ho, que ens asseguéssim i ho valoréssim.  
 
Per què? Miri, que vam fer nosaltres en anteriors...?, bé, l’anterior mandat de fet ja ho vam imposar. Hi ha 
una taxa que sí que paga tothom, la taxa d’escombraries. Aquesta la pagues siguis propietari o siguis 
llogater has de pagar les escombraries. Aquí nosaltres vam ficar una exempció, a part de que és una taxa i 
la llei ho permet, a l’IBI no ho permet, vam ficar una exempció per a totes aquelles persones, 
independentment si són aturats, si són pensionistes amb pensions d’una SOVI o pensions molt baixes, per 
a que no paguessin si no arribaven a determinat nivell d’ingressos o en funció del número de persones de 
la família, no paguessin la taxa. I aquesta arriba a tots. 
 
Per tant, les mesures de subvenció hem d’intentar, i més quan s’adrecen a col·lectius amb recursos molt 
limitats, hem d’intentar que siguin el més generalistes possibles i que no excloguin a ningú. Per tant 
d’entrada, i això tampoc no es pot “solventar” en una discussió de 10 minuts i que hauríem d’analitzar-ho i 
les conseqüències que té, però d’entrada pensem que qualsevol subvenció ha d’anar adreçada a tothom, 
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perquè sinó només fem unes subvencions per a propietaris, propietaris amb pocs recursos però per a 
propietaris, i nosaltres entendrem que hauria de ser una subvenció més general, independentment de si 
nosaltres tenim capacitat o no de poder subvencionar a totes les persones, no només aturats perquè de 
vegades hi haurà un aturat que cobra i cobrarà 900€ o fins a 1000€, i en canvi hi haurà un pensionista 
que cobrarà una SOVI que no arribarà ni als 300€, per tant, també hauríem d’intentar definir quin és el 
públic o el col·lectiu de gent a la que realment arriba. 
 
Respecte al que hem comentava de vostè dels quatre pagament de l’IBI, jo li explico. Nosaltres vam 
canviar d’un pagament únic a dos pagaments de l’IBI amb una peculiaritat, que el segon pagament el 
fèiem després del que estàvem fent fins ara al primer pagament. Si ho passem a quatre pagaments i ho 
hem de distribuir de forma equitativa al llarg de l’any, anticiparem el pagament de l’IBI. Per què? Perquè 
haurem de ficar algun pagament al primer semestre que ara no es paga IBI i, a la vegada, “solaparem” 
algun d’aquests pagament d’IBI amb algun de pagament d’algun altre impost o taxa. Ara hem intentat fer 
una distribució dels pagaments de tots els tributs municipals de forma que es reparteixi més o menys al 
llarg de tot l’any i, sobretot, concentrar-ho més al segon semestre, per què?, perquè si passem al primer 
semestre, el que fem és que anticiparem el pagament d’impostos; el farem amb més vegades però 
haurem d’anticipar el pagament d’impostos.  
 
Per tant, el que podíem fer en 2 ho vam fer i vam ficar un al juliol i un a finals d’octubre, però ficar-ne 
quatre ja no ens encabim, tenint en compte que a novembre i desembre ja no pots ficar cap pagament de 
tribut que gestioni BASE, bé, pots fer el que vulguis, però llavors una part molt important d’aquesta 
recaptació et se desplaça per a l’exercici anterior. Nosaltres ens hem mantingut en, també, no intentar 
ficar cap pagament durant el primer trimestre i no ens queda més marge de poder-ho repartir. Però bé, en 
tot cas també es pot parlar. Això a l’Ajuntament, al contrari, segurament si féssim això a l’Ajuntament li 
generaria menys costos de diferir els ingressos que cobra BASE, 15.000, 10.000, 20.000€, però el ciutadà 
hauria de començar a desemborsar abans que el que desemborsa ara. 
 
Respecte a la tarifació social, em penso que anomenava l’Escola de Música, perfecte. Si coincidim aquí, 
perfecte. Ja sap que nosaltres l’any passat vam incloure-la per a Tortosasport, vam dir en aquell moment 
que valoraríem si la podríem incrementar o la podríem ampliar. Hem entès, no és que aquí tinguéssim 
moltes situacions, i les hem anat salvant, ho parlava jo amb la gent de l’Escola de Música, però per evitar 
inclús gent que arriben a situacions molt límit, hem entès que aquest any hauríem d’ampliar-la a l’Escola 
de Música, també d’acord amb el principi de prudència. Si fóssim electoralistes com he sentit aquí, doncs 
potser haguéssim aplicat a totes les altres taxes. Ho hem d’anar fent en la mesura de les possibilitats. 
 
Per tant, ja li dic, el tema del fraccionament li he donat l’explicació. La tarifació social coincidim, més enllà 
de que segur que tots dos voldríem, o tots voldríem que anéssim més enllà. I respecte al tema de les 
subvencions li accepto estudiar-ho però tenint en compte aquest plantejament genèric que li faig. Moltes 
gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Monclús 
A continuació pren la paraula el Sr. Monclús: Gràcies senyor alcalde, companyes i companys, bon dia a 
tothom. 
 
Bé, des de l’any 2000 fins a l’any 2006 l’Ajuntament de Tortosa crea un increment del deute viu, d’allò que 
devia, que és aproximadament 18 milions d’euros. Des de l’any 2007 a l’any 2012 aquest increment apuja 
19 milions d’euros més. Aquí és quan l’Estat no està d’acord amb aquest tipus de gestió i ens inclou dins 
el Pla d’ajust, a fi i efecte de que poguéssim continuar no estirant més el braç que ma mànega i estalviar. 
 
Què suposa aquest estalviar? A l’hora d’estalviar suposa que podem pagar els proveïdors més ràpidament, 
suposa que el deute que tenim va disminuint i, de fet, l’any passat es va disminuir en prop de 5 milions 
d’euros. I això també si ho ajuntem a la baixada d’interessos, en el qual estem immersos, a que hem 
d’amortitzar menys quantitat de deute i també que l’Estat ens limita la capacitat de fer inversió, tot això a 
la pràctica suposa un estalvi que ja hem vist, que he comentat que havia sigut de 5 milions d’euros.  
 
Bé, davant d’aquesta situació es poden abaixar les taxes i els impostos municipals. I nosaltres ens 



abstindrem perquè pensem que s’haguessin pogut abaixar més, encara que hi ha hagut una davallada 
perquè la situació de l’Ajuntament, així es podria compartir aquesta situació d’estalvi amb tots els 
ciutadans del municipi. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Monclús. Algunes...., agrair-li la seva 
abstenció, però algunes matisacions també del que ha dit. 
 
Més enllà que les xifres de deute no són les que vostè ha manifestat, ha dit, diu: i a l’any l’Estat ens fica en 
un Pla d’ajustament que fins ara no teníem. No és veritat, això denota un cert desconeixement, jo no vull 
ser molt crític, l’Ajuntament de Tortosa porta en Pla d’ajustament o en Pla econòmic financer tota la vida, 
que jo recordi, val?, per tant no és que l’Estat ens hi fiqui, en teníem un i el substituïm per un altre, no és 
una obligació de l’Estat. L’Ajuntament de Tortosa ja el tenia al 2007, ja el tenia al 2004 i em penso que el 
fa per primera vegada però no vull ser molt exacte, em penso que el fa per primera vegada al 2001, 
d’acord? Per tant, han de ser una miqueta rigorosos. 
 
Diu: l’any passat vam reduir 5 milions d’endeutament. No és veritat. L’any passat en vam arribar a reduir 
prop de 4 milions d’euros, que no vam arribar. Diu: i l’estalvi ha estat 5 milions d’euros. Tampoc no és 
veritat, tenim un romanent de Tresoreria de 3 milions i mig i un resultat pressupostari de l’any de 4 
milions. Per tant, hem de ser una miqueta rigorosos perquè després la gent ens sent i mescla les xifres i no 
donem confiança si fem això. 
 
Diu: i a més a més es pot abaixar més. Bé, ens hauran d’explicar com es pot abaixar més, perquè si algú 
entén que perquè tenim superàvit o romanent de Tresoreria positiu, que no és el mateix però que entenc 
que algú de vostès ho vulgui assimilar, això es pot produir en rebaixa d’impostos, és que, sense que 
s’enfadi ningú, no coneixen molt bé el funcionament de les finances municipals, perquè el superàvit el que 
mesura són els ingressos menys les despeses, però dissortadament no tots els ingressos es materialitzen 
en aquell exercici pressupostari, és més, ara la Generalitat de Catalunya, degut a l’ofec financer que està 
patint, ens deu varis exercicis financers. 
 
Per tant, si no som capaços de cobrar perquè no ens paguen tots els nostres ingressos i nosaltres 
continuem fent rebaixa constant d’impostos, amb el qual, dels que sí que cobrem els anem disminuint, 
col·lapsem l’Ajuntament i hi haurà un moment que no podran pagar ni les nòmines, ni podríem pagar els 
proveïdors, ni podríem pagar entitats financeres, ni podríem pagar res, per tant, la disminució s’ha de fer 
de forma prudent. I estem, algú ho ha recordat, en època electoral i si volguéssim fer electoralisme, doncs 
aquí els hi pegaríem una rebaixa d’impostos de pipa i porró i qui vingui ja ho empomarà. No estem fent 
precisament això. 
 
Per tant, si volen jo m’ofereixo a parlar amb vostès de la situació financera de l’Ajuntament, de quins són 
els conceptes principals, de quan es fa un Pla econòmic financer per primera vegada, quines eres les 
obligacions, quan es fa el Pla d’ajust, com es podia fer el Pla d’ajust i com el vam fer aquest equip de 
Govern amb l’ànim, essencialment, de quan acabés el mandat deixar menys endeutament del que vam 
trobar, i això és important. I l’endeutament estem parlant d’endeutament financer eh; si a això li afegim 
extrajudicial i factures pendents de pagar, això ja serà exagerat la diferència, però només parlem 
d’endeutament amb entitats financeres.  
 
I aquest és un Pla d’ajust que fem nosaltres, el Govern central ens donava molt més marge. Mirin, ara fa 
uns mesos, fa tres mesos vam aprovar acollir-nos a una reducció dels tipus d’interès de les operacions de 
proveïdors, una cosa que ens ha suposat uns 50.000€ trimestrals d’estalvi d’interessos. Bé, nosaltres 
haguéssim pogut fer, en lloc de prendre aquesta mesura, prendre la mesura d’allargar el temps 
d’amortització i demanar període de carència addicional. No haguéssim reduït tant el pagament 
d’interessos però haguéssim tardat més en tornar els préstecs que devíem i nosaltres, la proposta de 
l’equip de Govern va ser precisament: no, no, escolti, anem a complir amb els períodes d’amortització per 
deixar menys deute als que vinguin després i així generarem una miqueta més d’estalvi d’interessos.  
 
Bé, tot això sí que ho podem discutir i jo estic disposat a escoltar les seves opinions, i si són millors o 
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creuen que així beneficiem més a la institució, aprovar-ho. Però si no, hem d’intentar ser estrictes, sobretot 
en les xifres que plantegen, perquè a casa meva i a una institució un milió d’euros amunt, un milió d’euros 
avall són molts de diners, per tant, no podem parlar de 4 quan són 3 i mig, ai!, de 5 quan són 3 i mig, o no 
podem parlar de 5 quan són 4. 
 
De totes formes, agrair l’abstenció del grup municipal d’Esquerra Republicana en aquesta proposta. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Moltes gràcies senyor alcalde, senyores regidores, 
senyors regidors, vagi per davant també que la posició del grup municipal del PSC serà d’abstenció, 
fonamentada en el nostre criteri d’insuficiència en la rebaixa que es produeix pel que fa a l’impost de béns 
immobles i a la taxa de recollida d’escombraries i congelació de la resta del ventall impositiu i de taxes. 
 
Al mes de setembre de l’any que estem el grup municipal del PSC va presentar una moció on es 
proposaven 12 mesures per rebaixar els impostos, els impostos i taxes municipals. Aquesta proposta, 
aquestes 12 propostes tenien, fonamentalment, dos objectius: un, una rebaixa generalitzada per a les 
ciutadanes i ciutadans de Tortosa, i l’altre objectiu fonamental era que aquesta rebaixa repercutís d’una 
forma més accentuada de cara a aquells col·lectius que pateixen més els efectes de la crisi econòmica, 
com són els aturats de llarga durada que ja no perceben la percepció per desocupació, d’una banda, i 
d’altra banda per a aquelles persones o subjectes tributaris que perceben pensions no contributives. Hi 
havia alguns altres també d’objectius, alguns força rellevants com els adreçats també, diguem a contribuir 
al equilibri mediambiental, o d’altres també adreçats a contribuir, en la mesura que permeten les taxes i 
impostos municipals, a incentivar l’empreneduria. 
 
Aquestes 12 mesures anaven des de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica, on justament allò que parlava d’incentivacions a mesures mediambientals, hi havia en 
consideració també el tipus de combustible que empren els vehicles. I com deia a l’inici de mostrar la 
nostra posició, se’ns presenta aquesta proposta que trobem insuficient.  
 
S’ha dit aquí, l’any passat vam tancar l’exercici econòmic amb un superàvit de prop de 4 milions i mig. La 
revisió que s’ha fet del padró dels béns immobles ens ofereix uns majors ingressos de prop de 2 milions 
d’euros. Pensem, per tant, que no l’aplicació del superàvit perquè legalment no es pot fer, és a dir, el 
superàvit que esdevingui ha d’anar, diguem, fruit de l’equilibri pressupostari, ha d’anar a la reducció de 
deute o pagar a proveïdors o, en tot cas, pensem que aquesta, si és un prioritat és una mesura emprada 
pel Govern que seria correcta, però el que sí que pensem és que abans de que es produeixi el superàvit, 
preveient que s’ha produït en l’exercici anterior, a l’hora de treballar el pressupostos del 2015 podríem fer 
un previsió d’ingressos via impostos i ordenances justament en que no s’arribi a produir aquest superàvit 
de 4 milions i mig. No dic de considerar la xifra globalment, però sí en una quantitat important que, junt 
amb els majors ingressos d’una gestió de padrons que ens ha permès aquesta recaptació de 2 milions 
procedents del padró de l’IBI, ens pugui treballar aquestes ordenances d’acord amb aquelles 
consideracions, entre d’altres, però que el nostre grup va fer al mes de setembre i d’aquesta manera 
tindríem segur, amb tota seguretat, que la proposta avui d’ordenances obtindria per nosaltres, considerem, 
una rebaixa molt més significativa que en els moments de crisi econòmica pensem que és el que s’hauria 
de fer de cara a la nostra ciutadania. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Sabaté. En tot cas, agrair-li també 
l’abstenció però, dit això, algunes matisacions. 
 
Diu que els hi pareix insuficient, molt bé, el que ens han d’explicar és com es fa la moció que vostès van 
presentar, a part d’algunes incongruències que vostè ha tornat a repetir ara i que li ficaré de manifest, 
tenia un cost per a les arques municipals sobre uns 3 milions d’euros. Si fan això col·lapsen l’Ajuntament, 
vostès en són conscients? I després resulta paradoxal que el Partit Socialista, que va estar 8 anys al 
Govern de l’Ajuntament de Tortosa, i poden agafar qualsevol tribut, qualsevol taxa, qualsevol impost i mirar 
l’evolució durant aquells 8 anys d’aquell impost o d’aquella taxa i tots són creixements, m’atreviria a dir, 
exponencials, vingui aquí i ara faci bandera de la rebaixa tributària. 



 
I a més a més, home, els hi pot tant l’ímpetu de demanar-ho que demanen coses que són més curtes de 
les que el Govern municipal ja ha implantat. Vostè ara demanava, demanava també la moció: escolti, per a 
aquelles persones que estiguin aturades, que no rebin cap prestació i que no tinguin renda, no tinguin cap 
tipus de renda els seus membres, una subvenció, ai perdó no una subvenció, subvencionar, reduir la taxa 
d’escombraries al 50%. Aquestes persones des de fa tres anys tenen la taxa d’escombraries absolutament 
exempta i no fruit del que vostès van deixar, fruit d’aquest Govern municipal. Estan demanant que 
subvencionéssim la taxa d’escombraries a persones que no tenen cap tipus d’ingrés, quan aquestes 
persones, siguin aturades, siguin el que sigui, totes a Tortosa no paguen taxa d’escombraries. Per tant, 
hem de saber una miqueta el que demanem i ser una miqueta rigorosos amb el plantejament. 
 
De totes formes, diu: miri, no aplicar però preveure que no hi hagi superàvit, preveure que no hi hagi 
superàvit per a que així poguéssim reduir els impostos. Jo no m’he degut saber explicar i ho intentaré una 
altra vegada. Si nosaltres tanquem l’exercici pressupostari amb equilibri, sense superàvit i sense dèficit, 
ingressos igual a despeses, si jo no cobro tots els ingressos, suposem que no cobro tots els ingressos, tres, 
no cobro d’ingressos tres, no podré pagar totes les despeses. I per què no cobro tots els ingressos? Perquè 
hi ha una administració que me’n passa molts, que es diu Generalitat de Catalunya, que està ofegada 
financerament, està ofegada. I si està ofegada i no em pot pagar, què passarà?, que jo tindré ingressos 10, 
despeses 10. Dels 10 d’ingressos, 3 no els cobraré a final d’any, amb el qual hauré deixat de pagar-ne 3 
perquè no els podré pagar. I això és una situació perversa per sí mateixa. Quan es denúncia l’ofegament 
financer de la Generalitat de Catalunya tots hem de saber que això té conseqüències. Té conseqüències al 
pressupost de la Generalitat de Catalunya però té conseqüència també per als ajuntaments, per tant, no 
tenim capacitat de fer això, tant de bo tinguéssim capacitat de fer això. Per què? Perquè el Govern de 
l’Estat va establir una regla a través de la Llei de sostenibilitat financera de les administracions públiques 
per la qual el pressupost de despesa no pot incrementar més d’un determinat percentatge, que en aquest 
cas és l’1,2%.  
 
Per tant, si algú pensa: home, doncs, com que als ingressos heu fet una bona gestió tributària, heu fet una 
bona gestió dels padrons i els incrementeu més i la despesa no pot incrementar, destinem aquests diners 
a rebaixar impostos. Essent un any d’eleccions, com algú de vostès ha recordat, quin impediment em fa a 
mi no rebaixar  més els impostos i presentar-me davant de la ciutadania i dir, a veure, veu?, hem rebaixat 
molt més els impostos dels que ja rebaixem ara. Només un: la responsabilitat. La responsabilitat perquè 
vull que qui sigui alcalde a partir del mes de maig o del mes de juny de l’any que ve pugui pagar, pugui 
arribar a pagar als seus proveïdors i pugui arribar a pagar les seves obligacions; les seves, les obligacions 
de l’Ajuntament. Si fóssim irresponsables diríem: escolti, i després ja ens aclarirem.  
 
Per tant, jo d’entrada agraeixo l’abstenció de tots vostès, ho veig com un aspecte positiu, no ho veig com 
un aval però agraeixo moltíssim el gest, sé el que significa en aquests moments fer un vot d’aquestes 
característiques, però a efectes de clarificació els hi vull explicar la nostra posició. Si davant d’eleccions no 
abaixem més els impostos és perquè som responsables, no és per una altra situació. Perquè pensem que 
l’Ajuntament de Tortosa ha d’anar fins aquí, és més, quan amb la regidora vam presentar la proposta a la 
roda de premsa, nosaltres diem: home, és possible..., jo l’any passat quan vam abaixar la taxa 
d’escombraries, i consta a les actes, vam dir: i segurament ens queda marge per a anys vinents, però no el 
volem esgotar tot de cop. Ara també els hi dic el mateix, segurament no ens.., no, segurament no; no ens 
queda el mateix marge que ens quedava l’any passat perquè ja l’hem consumit, però és possible que en 
ordenances fiscals posteriors encara es pugui anar perseverant en aquesta línia, sobretot amb la taxa 
d’escombraries perquè per a mi té una virtut: és la més generalitzada de totes, ho paguen tots els 
tortosins i totes les tortosines i a la vegada és una que, malgrat l’anéssim reduint, no ens afecta al càlcul 
de l’esforç fiscal, que és una de les variables que l’Estat té en compte per a després fixar la participació en 
tributs de l’Estat. Si féssim una rebaixa molt important de l’IBI, això tindria una reducció de les 
subvencions que ens aporta l’Estat. Si fem una rebaixa important de la taxa d’escombraries no ens afecta 
a la participació en tributs de l’Estat. 
 
Però en tot cas, repeteixo, agraeixo moltíssim la seva abstenció, bé, a tots els que ho han manifestat així i 
ara fem una altra ronda de portaveus per a aquells que m’hagin demanat la paraula, que tinc entès que 
només era el senyor Jordan. 
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Intervenció del Sr. Jordan 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, és per manifestar el nostre sentit de vot, que 
serà d’abstenció però també, evidentment, matisar, no? 
 
En primer lloc, celebrar que després de 3 anys acceptin que es puguin crear aquestes subvencions, ajudes 
per als aturats a l’hora de pagar l’IBI perquè no sempre ha sigut així i, per tant, celebro que finalment ho 
acceptin. 
 
Vostè també preguntava per què a l’IBI i parlava, no?, de la naturalesa... Sí. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde: Per no tenir que tornar a contra-argumentar. Jo no li he 
acceptat crear aquesta subvenció, li he acceptar estudiar-ho, però no digui que acceptem crear la 
subvenció perquè jo crec que després li he ficat unes reflexions damunt la taula sobre les quals hauríem 
de tenir en compte. Per tant, no voldria que després em digués que s’ha abstingut per això. Jo accepto 
estudiar-ho, no crear-ho. 
 
Intervenció del Sr. Jordan 
A continuació pren la paraula el Sr. Jordan: Sí senyor alcalde, volia dir, en tot cas, no sé el què he dit, però 
el que volia dir era que celebrava que hi havia la possibilitat de crear aquestes subvencions, perquè vostès 
durant aquests anys han negat de que es poguessin crear aquestes subvencions, més enllà de si 
finalment l’accepten crear o no. 
 
Vostè parlava de perquè a l’IBI, no?, i parlava de que podíem fer a altres impostos, es podia fer a altres 
impostos com sí que s’ha fet amb el tema de la taxa d’escombraries. A l’IBI perquè és un dels impostos 
més importants al nostre Ajuntament i, per tant, pensem que els aturats que són propietaris és necessari 
que se’ls ajudi i, per tant, per això fem aquesta proposta a l’hora d’ajudar els aturats que hagin de pagar 
l’IBI. 
 
També un altre matís. En tot moment, sempre, des del nostre grup municipal hem parlat d’aquells aturats 
que ja no reben prestacions, per tant, no aquells que estiguin reben les prestacions que toquen com a 
aturats, i això sempre ho hem manifestat, jo mateix abans o en comissió. 
 
I també vostè, bé, ha dit que això és propi de Badalona perquè està governada pel Partit Popular. Jo he 
posat com exemple l’Ajuntament de Badalona perquè ho han aprovat aquesta setmana amb el vot 
favorable de Convergència i unió també, com a proposta d’Iniciativa. I li podria explicar molts ajuntaments 
amb alcaldes de Convergència que també ho estan aplicant. Per tant, és una cosa que està passant al 
conjunt del país i que, per tant, pensem que sí que s’ha d’ajudar als aturats a pagar l’IBI si es té 
sensibilitat davant d’aquesta situació. 
 
També, en quant al fraccionament exactament el mateix, no? Ho estudiarem, suposo, en el futur amb més 
possibilitats de tirar-ho endavant. 
 
No han dit res sobre el cobrament del 4% d’interès per demora, i aquí també pensem que es podria, com a 
altres ajuntaments, crear una ajuda per a aquelles persones que no puguin pagar, que no s’incrementi en 
un 4% més l’impost. 
 
I sí que coincidim totalment amb vostè amb el fet de que amb la tarifació social es pot anar molt més enllà 
del que hi ha en aquests moments.  
 
Però agafant la part positiva del seu discurs, votarem amb abstenció i esperem poder-ho estudiar amb 
més profunditat en les properes setmanes. Moltes gràcies. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies, senyor Jordan. 



 
Efectivament, respecte al del 4% li dic el mateix, la Llei general tributària impedeix eliminar aquest 
recàrrec. Si vostè em diu: creem una subvenció per pagar el recàrrec, li faig els mateixos arguments: la 
subvenció ha de ser per a totes les persones que estan davant d’una situació de necessitat, no només per 
als propietaris. Si aquella persona que està aturada i que no cobra cap prestació, l’Ajuntament de Tortosa 
no li dóna 200€ i li dóna a un altre per pagar l’IBI, jo crec que no som equitatius, que som injustos. Jo 
abans donaré 100€ a un i 1005 a l’altre, que donar només 200€ al que és propietari. Perquè al que no és 
propietari, que no té ni aquesta mínima manifestació de capacitat econòmica, a aquest no li dono 
subvenció. Jo abans, els 200€, n’hi dono 100 a un i 100 a l’altre que només donar els 200€ al propietari i 
al no propietari no donar-li ni un euros de subvenció. Aquest és el meu criteri, si Iniciativa en té un altre 
discutim-ho, parlem-ho i intentem arribar a un acord. 
 
Intervenció del Sr. Sabaté Ibarz 
Seguidament pren la paraula el Sr. Sabaté Ibarz: Sí, gràcies senyor alcalde. 
 
Sí que s’ha explicat bé, jo l’he entès. És més, amb la poca o molta experiència municipal, sempre he tingut 
la màxima de que s’ha de ser prudent amb els ingressos i ajustat en la despesa i, si pot ser, arrodonida en 
més. Després si hi ha un major ingrés ja l’aplicarem i el resultat pressupostari ha de ser real, amb el 
complement també d’una efectiva depuració dels padrons i els impagats. 
 
Per tant. Ja l’he entès. És a dir, si no cobrem, després resulta de que, com que no haurem ingressat el que 
hem d’ingressar via taxes i impostos, allí tindrem un problema si no cobrem el que ens deuen, per 
entendre’ns. 
 
Bé, els superàvit de 4 milions i mig és “quantiós”. Jo crec que sí que s’hagués pogut fer un esforç ajuntant-
ho amb els 2 milions de major ingrés per la revisió, diguem, del padró de l’IBI per poder tenir una rebaixa 
més efectiva. Jo no li he dit de que poguéssim tenir un resultat pressupostari preveient un superàvit a zero, 
però els 4 milions i mig jo crec que sí que donen, amb l’afegit de que podríem fer una gestió també molt 
més dels ingressos, seguint, doncs, que totes aquelles certificacions i tots aquells deutes, per molts 
problemes que tingui l’Administració de la Generalitat de tresoreria i l’asfixia que vostè diu, de poder tenir 
els cobraments com més prompte, o dins de l’exercici, millor. Per tant, jo crec que sí que és possible de 
que s’hagués pogut fer aquest exercici. 
 
I després, permeti’m perquè estem encarant la recta final de la legislatura, miri, nosaltres fa 8 anys no hi 
érem aquí, de la mateixa manera que vostès fa 16 anys tampoc, o 17, o 20 estaven aquí i, per tant, els 
nostres partits, les singladures són les que són i representem a les ideologies que representem. Tots els 
moments polítics són els que són i les circumstàncies són les que són. Nosaltres no hi érem. 
 
I en qualsevol cas permeti’m que li digui que, seguint el bon consell que em va donar un amic politòleg, i 
em va dir: escolta Toni, reivindica el teu dret a rectificar, que serà el primer dret que el teu adversari et 
voldrà negar. Moltes gràcies, res més. 
 
Intervenció del Sr. Alcalde 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde: Moltes gràcies.  
 
Coincidint amb el seu amic politòleg, està bé, però primer ho ha de reconèixer. Un, abans de rectificar i 
voler rectificar ha de dir: senyors, m’he equivocat, ara rectifico. Quan un no reconeix que s’ha equivocat i 
vol rectificar queda molt en evidència, pregunti-li al seu amic politòleg i veurà com també coincidirem en la 
matisació.  
 
Respecte a si vostès hi eren, no hi eren, si jo hi era, no hi era, escolti, jo he estat molts anys, molts no però 
vaig estar 4 anys a aquests bancs de l’oposició i jo vaig dir sempre que, ho compartís o no ho compartís, 
haver-ho fet o no haver-ho fet, a mi em tocava assumir el que havien fet els meus antecessors i ho 
assumia. I jo deia: doncs, escolti, ho assumeixo. Estaré d’acord o no estaré d’acord, ho faria o no ho faria, 
però voler abdicar, renunciar i dir: jo no tenia res que veure, tampoc em pareix molt honest políticament, 
però bé, cadascú fa el que fa. 
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I després una matisació. Clar, és normal que no els hi surtin els números, diu: si al superàvit li sumem els 
majors ingressos de l’IBI, doncs llavors, clar, és que el superàvit ja el contempla els majors ingressos de 
l’IBI, i això també vostè ho sap, per tant, no ho féssim més gran. 
 
De totes formes, el que jo sí que m’agradaria transmetre a tothom és: si estem davant d’un any electoral i 
tinguéssim capacitat d’abaixar més els impostos, què és el que ens porta a no abaixar-los? No és més 
popular? És més, m’atreviria a dir que si els haguéssim abaixat més, algú de vostès, no concreto en ningú, 
ens podia haver acusat d’electoralistes, com algú ha fet fora d’aquí: és electoralista. I ara tots coincideixen 
en que hauríem d’abaixar més els impostos. 
 
Si tinguéssim capacitat d’abaixar més els impostos, davant un any electoral per què no ho fem ? Perquè 
som masoques? Perquè som “tontos”? Perquè ens agrada castigar a la població? No. Ho fem, 
essencialment, per responsabilitat, ho fem per responsabilitat. 
 
En tot cas, agraeixo a tots vostès l’abstenció, agraeixo que aquesta proposta sigui aprovada sense cap vot 
en contra i, òbviament, doncs agrair a la regidora i, sobretot, a tot l’equip de la Direcció Tècnica, 
d’Intervenció, de Tresoreria, de tota la casa que ha estat treballant en aquesta proposta d’ordenances 
fiscals. Moltes gràcies. 
 

*-*-* 
 
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); i set abstencions 
corresponents als membres de la corporació dels grups municipals del PSC (2), ERC (1), I-ET-E (2), PP (1) i 
PxC (1) . 
 

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