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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI

Identificació de la sessió

Caràcter: ordinari

Data: 11/10/2018

Horari: De les 19:05 hores a les 19:55 hores.

Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé  + BELLVEI

 Regidors assistents:

-      Sra. Eva Gómez López  + BELLVEI
-      Sr. Rafael Díaz Gómez  + BELLVEI
-      Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI
-      Sra. Carolina Granado Pleguezuelos  + BELLVEI
-      Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI
-      Sra. Núria Güell del Campo  PSC
-      Sr. Valentín González Garcia  PDeCat
-      Sr. José Agustín Huerta Rodrigo  PDeCat
-      Sra. Ingrid Salas Batet  PDeCat
-      Sra. Ángeles Grande Robledillo PDeCat
 

Assistit pel Secretari acumulat de la Corporació, Manel Pahissa Casas, que dóna fe de l’acta,  el 
qual  fa constar  que el  Ple es constitueix vàlidament  per  existir  el  quòrum legal  establert  a  
l’article 90.1 del RD 2568/1986, de 18 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les Entitats Locals.

La  sessió  ha  estat  degudament  convocada obra  l’acte  per  l’Alcaldia  es  passa a  tractar  el  
següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE 5 DE JULIOL DE 2018. 
(EXP. 1266/2018)

2. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DE PLE EXTRAORDINARI DE 9 D’AGOST DE 2018. 
(EXP. 1377/2018)

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

4. APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL 2018.  (EXP. 2018/1590)

5.- APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ SUPERÀVIT 2017.  (EXP. 2018/1619)

6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS PER L’ANY 
2019. (EXP. 2018/1580)

7.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT, 2N TRIMESTRE 2018.  (EXP. 2018/64)

8. PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS DE LA LLEI 50/1999, DE 23 DE 
DESEMBRE,  SOBRE  LA  TINENÇA  DE  GOSSOS  CONSIDERATS  POTENCIALMENT 
PERILLOSOS.  (EXP. 1392/2018)

9.  APROVACIÓ  CONVENI  DE  COPRODUCCIÓ  RADIOFÒNICA  D’UN  PROGRAMA 
ANOMENAT  “PENEDÈS  EN  XARXA”  ENTRE  XARXA  AUDIOVISUAL  LOCAL,  SL  I 
L’AJUNTAMENT DE BELLVEI (BELLVEI RADIO)  (EXP. 1629/2018)

10. PRECS I PREGUNTES
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Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el ple, i l’alcalde 
declara oberta la sessió.

 Desenvolupament de la sessió

 1. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE 5 DE JULIOL DE 2018. 
(EXP. 1266/2018)
 
L’Alcalde sotmet a votació l’esborrany de l’acta de sessió ordinària de l’Ajuntament, celebrada 
el dia 5 de juliol de 2018, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i posterior  
aprovació.
 
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’Acta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 07 corresponent al grup polític municipal (06 + Bellvei, 01 PSC)

Abstenció: 04 corresponents als grups polítics municipals (04 de PDeCAT) 

En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per  majoria 
absoluta.

2. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DE PLE EXTRAORDINARI DE 9 D’AGOST DE 2018. 
(EXP. 1377/2018)

L’Alcalde  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió  extraordinària  de  l’Ajuntament, 
celebrada el dia 9 d’agost de 2018, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i  
posterior aprovació.

En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’Acta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor:  07 corresponent als grups polítics municipals (06 + Bellvei, 01 PSC)

Abstenció: 04 corresponents al grup polític municipal (04 de PDeCAT) 

En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per  majoria 
absoluta. 

3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

S’ha donat compte dels decrets de l’alcaldia dictats des de la sessió del dia 5 de juliol de 2018  
fins a la convocatòria de sessió ordinària a tots els membres de la Corporació.

Els decret són els següents:
 
DECRET 2018-0361 Decret d'Alcaldia. Baixa/Alta rebut d'escombraries. C/ Clavell, 61.
DECRET 2018-0360 Decret d'alcaldia. Aprovació despesa pagament curs menjador i transport 
escolar
DECRET 2018-0359 Resolució de l'Alcaldia Ordre d'execució neteja solar C/ Cunit, 18
DECRET 2018-0358 Decret d'Alcaldia. Baixa rebut d'escombraries. Baixa rebut d'escombraries.
DECRET 2018-0357 Decret d'alcaldia convocatòria Junta de Govern Local 4/10/2018
DECRET2018-0356 Decret de pagament factures 7 i tria
DECRET  2018-0355  Decret  d'alcaldia  convocatòria  Comissió  Informativa  4/10/2018
DECRET 2018-0354 Decret de pagament de la R69 factures no domiciliades del mes d'agost  
del 2018
DECRET 2018-0353 Decret de pagament de la R70 factures no domiciliades presentades del 
dia 1 al 14 de setembre del 2018
DECRET 2018-0352 Decret d'Alcaldia. Alta al padró d'habitants per ocupació habitatge c/ Sant 
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Magí, 7, 1º 2ª
DECRET 2018-0351 Modificació jornada de treball de la treballadora Sra. S.D.M a partir del  
01/10/2018
DECRET 2018-0350 Decret  aprovació R23 de les factures presentades el  mes d'agost  NO 
domiciliades
DECRET 2018-0349 Decret  aprovació R25 de les factures presentades del  dia 1  al  14 de 
setembre
DECRET 2018-0348 Decret de pagament de la R65 factures no domiciliades del mes de juliol  
2018
DECRET 2018-0347 Decret baixa rebuts pendents canon Base
DECRET  2018-0346  Decret  aprovació  R22  de  les  factures  presentades  el  mes  d'agost  
domiciliades
DECRET 2018-0345 Decret de pagament de la R22 factures domiciliades del mes d'agost 2018
DECRET 2018-0344 Decret d'Alcaldia baixa d'ofici
DECRET 2018-0343 Decret d'alcaldia trouch tarragona
DECRET 2018-0342 Decret d'Alcaldia baixa d'ofici
DECRET 2018-0341 Decret d'Alcaldia baixa d'ofici
DECRET 2018-0340 Decret d'Alcaldia baixa d'ofici
DECRET 2018-0339 Decret d'Alcaldia baixa d'ofici
DECRET 2018-0338 Decret d'Alcaldia baixa d'ofici
DECRET 2018-0337 Decret d'Alcaldia baixa d'ofici
DECRET 2018-0336 Decret d'Alcaldia baixa d'ofici
DECRET 2018-0335 Decret d'Alcaldia baixa d'ofici
DECRET 2018-0334 Decret d'Alcaldia baixa d'ofici
DECRET 2018-0333 Decret aprovació factura 7 i tria 17 Q 1498
DECRET 2018-0332 Decret aprovació R21 de les factures presentades el mes de juliol NO 
domiciliades
DECRET 2018-0331 Decret d'alcaldia convocatòria Junta de Govern Local 27/09/2018
DECRET 2018-0330 Decret d'alcaldia distribució superàvit
DECRET 2018-0329  Decret  nòmines  de  setembre  i  endarreriments  del  personal  laboral  i 
funcionari
DECRET 2018-0328 Decret d'Alcaldia Cobertura mitjançant comissió de serveis del Secretari 
Intervenció
DECRET 2018-0327 Decret d'Alcaldia. Comís gos perillós.
DECRET 2018-0326 Decret d'Alcaldia enviament expedient a l'INE
DECRET 2018-0325 Decret d'Alcaldia. Aprovació despeses tribunal selecció.
DECRET  2018-0324  Decret  d'alcaldia  convocatòria  Junta  de  Govern  Local  20/09/2018
DECRET 2018-0323 Decret d'alcaldia convocatòria Junta de Govern Local 20/09/2018
DECRET 2018-0322 Decret d'Alcaldia. Baixa en el padró d'habitants per defunció
DECRET 2018-0321 Decret d'Alcaldia. Alta padró habitants ocupació habitatge c/ Sant Joan, 7
DECRET  2018-0320  Decret  aprovació  R20  de  les  factures  presentades  el  mes  de  juliol 
domiciliades
DECRET 2018-0319 Decret de pagament de la R20 factures domiciliades del mes de juliol 
2018
DECRET 2018-0318 Decret de pagament R61 ajut material escolar
DECRET 2018-0317 Decret de pagament R62 subvenció transport escolar
DECRET 2018-0316 Decret alcaldia aprovació línies fonamentals pressupost 2019
DECRET 2018-0315 Decret d'Alcaldia desestimar alta padró per ocupació. C/ Sant Magí, 7, 1º 
2ª
DECRET 2018-0314 Resolució alcaldia entrada subsidiaria al solar i liquidació provisional C/  
Salou, 20
DECRET 2018-0313 Decret d'alcaldia convocatòria Junta de Govern Local 30/08/2018
DECRET 2018-0312 Decret nòmines d'agost del personal laboral i funcionari
DECRET 2018-0311  Decret  d'alcaldia.  Modificació  crèdit  1/2018  capítol  I  de  despeses  de 
personal
DECRET 2018-0310 Decret d'alcaldia. Convocar Comissió Especial de Comptes exercici 2017
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DECRET 2018-0309 Resolució d'Alcaldia Ordre execució neteja solar C/ Cunit, 32
DECRET 2018-0308 Decret d'Alcaldia baixa padró d'habitants per defunció
DECRET 2018-0307 Resolució d'Alcaldia Ordre execució neteja solar i tala de branques pins C/ 
Bellvei, 17
DECRET 2018-0306 Decret d'alcaldia convocatòria Junta de Govern Local 23/08/2018
DECRET 2018-0305 DECRET OCUPACIÓ VIA PÚBLICA BAR LA MUGA
DECRET 2018-0304 Decret d'Alcaldia. Justificació i pagament subvenció 2018. Puntaires.
DECRET 2018-0303 Decret d'alcaldia convocatòria Junta de Govern Local
DECRET  2018-0302  Decret  d'Alcaldia.  Tancament  i  arxiu  expedient.
DECRET 2018-0301 Decret de convocatòria Ple Extraordinari 9/08/2018
DECRET  2018-0300  Decret  d'Alcaldia  baixa  per  defunció
DECRET 2018-0299 Decret de pagament de la R56 factures no domiciliades del mes de juny 
2018
DECRET 2018-0298 Decret de pagament de la R57 subvencions
DECRET 2018-0297 Decret de pagament de la R58 factures enginyer municipal
DECRET 2018-0296 Decret d'alcaldia convocatòria Junta de Govern Local 2/08/2018
DECRET 2018-0295 Decret de convocatòria Comissió Informativa extraordinària 2/08/2018
DECRET 2018-0294 Decret d'Alcaldia. Alta animal cens municipal.
DECRET  2018-0293  Decret  d'Alcaldia.  Tancament  i  arxiu  expedient  reclamació  liquidació 
plusvàlua.
DECRET 2018-0292 Decret d'Alcaldia. Llicència per la tinença de gossos perillosos. 
DECRET 2018-0291 Decret d'Alcaldia. Llicència per la tinença de gossos perillosos. 
DECRET 2018-0290 Decret d'alcaldia. Aprovació modificació de crèdit per generació de crèdit 
8/2018
DECRET 2018-0289 Decret nòmines de juliol del personal laboral i funcionari
DECRET 2018-0288 Decret d'Alcaldia. Representació recurs contenciós BASE.
DECRET 2018-0287 Decret d'Alcaldia. Modificació taxa d'escombraries c/ Abat Escarré
DECRET  2018-0286  Decret  d'Alcaldia.  Poder  per  a  plets.
DECRET  2018-0285  Decret  d'alcaldia  convocatòria  Junta  de  Govern  Local  26/07/2018
DECRET 2018-0284 Decret d'Alcaldia inici expedient baixa padró
DECRET 2018-0283 Decret d'Alcaldia inici expedient baixa padró
DECRET  2018-0282  Resolució  d'Alcaldia.  Decret  Baixes  DR  J.  Potas";"84/2018
DECRET 2018-0281 Decret d'Alcaldia baixa padró habitants per defunció
DECRET  2018-0280  Decret  d'Alcaldia.  Resolució  estimatoria.  Resolució  responsabilitat 
patrimonial 
DECRET 2018-0279 Decret d'Alcaldia. Resolució responsabilitat patrimonial 
DECRET 2018-0278 Decret convocatòria mesa contractació 19/07/2018
DECRET 2018-0277 Decret alcaldia convocatòria mesa contractació 19/07/2018
DECRET 2018-0276 Convocatòria mesa de contractació procediment contractació serveis de 
gestoria i assessoria laboral i fiscal pel dia 19/07/2018 a les18:00h.
DECRET 2018-0275 Decret aprovació i pagament liquidacions cadastrals
DECRET  2018-0274  Decret  d'alcaldia  convocatòria  Junta  de  Govern  Local  19/07/2018
DECRET  2018-0273  Decret  d'Alcaldia  enviament  expedient  a  l'INE.  Baixa  en  el  Padró 
Municipal d'Habitants
DECRET  2018-0272  Decret  d'Alcaldia  enviament  expedient  a  l'INE.  Baixa  en  el  Padró 
Municipal d'Habitants
DECRET  2018-0271  Decret  d'Alcaldia  enviament  expedient  a  l'INE.  Baixa  en  el  Padró 
Municipal d'Habitants
DECRET  2018-0270  Decret  d'Alcaldia  enviament  expedient  a  l'INE.  Baixa  en  el  Padró 
Municipal d'Habitants
DECRET  2018-0269  Decret  d'Alcaldia  enviament  expedient  a  l'INE.  Baixa  en  el  Padró 
Municipal d'Habitants
DECRET  2018-0268  Decret  d'Alcaldia  enviament  expedient  a  l'INE.  Baixa  en  el  Padró 
Municipal d'Habitants
DECRET  2018-0267  Decret  d'Alcaldia  enviament  expedient  a  l'INE.  Baixa  en  el  Padró 
Municipal d'Habitants
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DECRET  2018-0266  Decret  d'Alcaldia  enviament  expedient  a  l'INE.  Baixa  en  el  Padró 
Municipal d'Habitants
DECRET  2018-0265  Decret  d'Alcaldia  enviament  expedient  a  l'INE.  Baixa  en  el  Padró 
Municipal d'Habitants
DECRET  2018-0264  Decret  d'Alcaldia  enviament  expedient  a  l'INE.  Baixa  en  el  Padró 
Municipal d'Habitants
DECRET 2018-0263 Decret d'Ordre d'Execució tala pi perillós C/ Clavell, 58
DECRET 2018-0262 Decret d'Alcaldia. Aprovació inici expedient comptes Generals del 2017
DECRET 2018-0261 Decret  aprovació de la  R19 factures  presentades el  mes de juny  NO 
domiciliades
DECRET 2018-0260 Decret de pagament de la R18 factures domiciliades del mes de juny 2018
DECRET  2018-0259  Decret  aprovació  R18  de  les  factures  presentades  el  mes  de  juny 
domiciliades. Trasllat vehicle abandonat centre autoritzat per destrucció. B-5608-PS
DECRET 2018-0257 Decret d'Alcaldia. Trasllat del Vehicle a Centre Autoritzat. Trasllat vehicle 
abandonat centre autoritzat.
DECRET 2018-0256 Decret d'Alcaldia. Bonificació rebut d'escombraries. C/ Jaume Palau, 14, 
local.
DECRET 2018-0255 Decret d'Alcaldia. Bonificació rebut d'escombraries. C/ Urgell, 8 local 1.
DECRET 2018-0254 Decret  d'Alcaldia.  Bonificació rebut  d'escombraries.  C/  Antoni  Suau,  5 
local.
DECRET 2018-0253 Decret d'Alcaldia. Bonificació rebut d'escombraries.
DECRET  2018-0252  Decret  d'Alcaldia.  Bonificació  rebut  d'escombraries.  Bonificació  taxa 
d'escombraries av de la Creu, B25, local 2.
DECRET 2018-0251 Decret d'alcaldia convocatòria Junta de Govern Local 5/07/2018
DECRET 2018-0250 Decret d'alcaldia convocatòria Ple Ordinari 5/07/2018
DECRET 2018-0249 Decret de pagament de la R15 factures domiciliades del mes de maig 
2018
DECRET 2018-0248 Decret de pagament de la R51 factures no domiciliades del mes de maig 
2018
DECRET 2018-0247 Decret de pagament servei de teleassistència.

Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats.

4.- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL 2018.  (EXP. 2018/1590)

El secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

1.   Per  Provisió  d’aquesta  Alcaldia  de  data  24-09-2018  es  va  iniciar  l’expedient  per  a 
l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat  
corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informe per part de la 
Secretaria Intervenció Municipal.
 
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2018 va ser aprovat inicialment pel Ple en 
acord de data  el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, 
en data 19/03/2018 .
 
3.  En data 24-09-2018   s’ha emès l’informe de Secretaria Intervenció sobre el procediment 
legal aplicable, en el qual s’acredita que l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral  
de l’entitat ascendeix a 374.154,00 €, 
 
FONAMENTS DE DRET
 
1.  L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
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sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 
de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal  
laboral del sector públic local, obliga a les corporacions locals a aprovar anualment la massa 
salarial  del  personal  laboral  del  sector  públic  local  respectant  els  límits  i  les  condicions 
establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el proppassat 4 d’octubre de 
2018, per tot l'exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple, 
 
PROPOSTA:
 
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2018, 
la qual, en termes d’homogeneïtat que, ascendeix a la quantitat de 374.154,00 €.
 
SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí Oficial 
de la Província en el termini de vint dies hàbils.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:
 
Vots  a  favor: 11 corresponent  als  grups  polítics  municipals  (06  +  BELLVEI,  01  PSC,  04 
PDeCAT)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0
 
Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.
 

5.- APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ SUPERÀVIT 2017.  (EXP. 2018/1619)

El secretari dóna lectura del següent:
 
FET

1. Una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2017 cal tramitar l’expedient de la distribució 
del superàvit de la liquidació de l’exercici 2017 
 
2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de distribució de la liquidació així com encarregar a la 
secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.
 
3.- Vist l’informe favorable de la Secretaria Intervenció de data 25/09/2018.
 
1.  L’article  12.5  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d'Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels 
previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
 
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de 
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
 
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el límit 
d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit 
en termes de comptabilitat nacional,  romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat 
l'efecte  de les  mesures  especials  de finançament,  que  compleixin  amb el  període  mig  de 
pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la 
liquidació de l'exercici 2018 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, 
despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament 
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sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2018, si 
encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net. 
 
4.  La  disposició addicional  setzena del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de 5  de març,  que 
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per  
inversió financerament sostenible.
 
5.  L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  de  14  de  juliol  de  2017  de  la  Direcció 
general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i 
Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de 
tresoreria per  a despeses generals positiu s'ha de destinar,  en funció dels recursos líquids  
disponibles  a sanejar  les obligacions  pendents  d'aplicar  al  pressupost  i  al  compliment  dels 
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits incorporables. 
 
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació 
pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir amb l’obligació  
de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la 
reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei 
orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  i  
l’incompliment  de  l’obligació  de  destinar  el  superàvit  pressupostari  a  la  reducció  del  nivell 
d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa  
Llei.
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 4 d’octubre de 2018, proposo al Ple:
 
1.-Aprovar favorablement la distribució del superavit del 2017 que a continuació es detalla 
 
2.- L'Alcalde / President va aprovar la liquidació de l'exercici 2017.. De la liquidació de l'exercici  
es desprenen els següents indicadors:
 
Romanent de tresoreria per a despeses generals: + 989.437,66 euros
Estabilitat: + 364.562,23 euros
Rati de deute viu: 14,16 %
Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0 euros
 
Per la qual cosa l’entitat local no està subjecta a l’article 32 de la Llei orgànica d’Estabilitat  
pressupostària i sostenibilitat financera.
 
El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 
en data  segon trimestre del 2018 té un valor de 19,91
 
La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del pressupost.
 
3.- L’import del superàvit és de 364.562,23.euros del qual es dedueixen els següents imports en 
concepte  de  creditors  per  despeses  pendents  d’aplicar  a  pressupost  i  d’adjudicacions 
finançades amb fons propis:

 

Superàvit de la liquidació afectat a la distribució 364.562,23

Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost 0,00

AD finançades amb fons propis  
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Import a distribuir 364.562,23

 

4.- L’import a distribuir de 106.023,33 euros es distribueix de la següent manera:

 

Import mínim de reducció d'endeutament 258.538,90

Import màxim d'Inversió financerament sostenible 106.023,33

 

5.- Import de  lliure disponibilitat de l'import de 471.423,53 euros. 

 

Import de lliure disponibilitat 471.423,53

 

6.- Caldria distribuir el superàvit d’acord amb les següents previsions:

 

Import màxim d'Inversió financerament sostenible 106.023,33

 

Import de lliure disponibilitat 471.423,53

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas dient que, manifesta de que els importa es detallen 
tant d’inversió financerament sostenible i de lliure disponibilitat que passa sinó es compleix

Manifesta  el  Secretari  interventor  dient  en  el  cas  de  que  no  es  compleixi  l’import  màxim 
d’inversió financerament sostenible.

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huertas dient que, hi han uns “cales” hi ha un superàvit que  
s’han de distribuir 106.023,33

Manifesta el Sr. Alcalde que l’import s’ha intervenir en aquest quantitat.

Pren la paraula el Sr. José Agustin Huertas dient que, la despesa de la inversió financerament 
disponible del superàvit de la liquidació afectat a la distribució que són quantitats diferents.

Manifesta el Secretari Interventor de que a data 31 de desembre del 2019 no s’inverteix l’import  
establert d’inversió financerament sostenible s’ha de amortitzar deute financera.

Així  mateix  dóna  explicació  dels  imports  corresponents  mínim de  reducció  d'endeutament, 
Import màxim d'Inversió financerament sostenible i l’Import de  lliure disponibilitat de l'import de 
471.423,53 euros. 

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor: 7 corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC)
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Abstencions: 4 corresponents al grup polític municipal del PDeCAT

Vots en contra: 0

Llegida  la  votació  es  troba  conforme.  L’Alcalde  declara  aprovada  la  proposta  per  majoria 
absoluta.

 
6.  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS PER L’ANY 
2019. (EXP. 2018/1580)

El secretari dóna lectura del següent:
Vista  la  provisió  d'alcaldia  de  data  26  de  setembre  de  2018,  es  va  sol·licitar  informe  de 
Secretaria  en  relació  amb  el  procediment  i  la  Legislació  aplicable  per  modificar  les  taxes 
municipals que es detallen més endavant.

 Realitzada la tramitació legalment establerta i vist els informes de Secretaria i d’Intervenció de 
data 27 de setembre de 2018, es proposa a la Comissió Informativa el següent: 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del 4 d’octubre de 2018, es proposa:

PRIMER.  Adherir-nos a les ordenances tipus de la Diputació de Tarragona, publicades amb 
núm. 2018-07873 al BOPT de 12.09.2018 i que es detallen a continuació:

- Ordenança fiscal número 1. Reguladora de l’IBI
- Ordenança fiscal número 2. Reguladora de l’IAE
- Ordenança fiscal número 4. Reguladora de l’ICIO
- Ordenança fiscal número 5. Reguladora de IVTU
 
Veure annex a aquest dictamen (recull el text de les Ordenances Fiscals adherides).
 
SEGON. Aprovar inicialment la modificació dels articles i punts de les  ordenances municipals i 
taxes que es detallen a continuació:
 
2.2 Taxa per llicències urbanístiques.
Es detecta que a l’article 6è, de quota tributària, el concepte de l’apartat g) està ja determinat a 
la  Ordenança de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres ICIO. Per tant s’eliminarà 
el concepte de Llicència mínima de 21,57 €.
 
En l’apartat d) d’aquest mateix article, es considera adient ampliar el concepte quedant redactat  
de la següent manera: 
d) Cèdules i Compatibilitats urbanístiques…........….. 80’11 €
 
En l’apartat n) d’aquest mateix article, es vol especificar millor el títol d’aquest apartat. Treure la 
paraula «d’enginyeria» i que el resultat de l’apartat n) quedi redactat de la següent manera: 
n) Informes emesos pels Serveis Tècnics…….......... 80’11 €
 
En  l’article  7è,  exempcions  i  bonificacions,  a  on  diu:  No  es  concedirà  cap  exempció  ni  
bonificacions en la exacció de la taxa. Es considera adient ampliar aquest paràgraf amb el  
següent: excepte en les autoritzacions de pintats de façanes. Per tant, aquest article 7 quedarà  
redactat de la següent manera:
«No es  concedirà  cap exempció  ni  bonificacions  en la  exacció  de la  taxa,  excepte en  les 
autoritzacions de pintats de façanes, que no s’aplicarà cap taxa.»
 
 5.1.- Ordenança de Policia i Bon Govern
 
Dins el capítol VIII d’infraccions i sancions, en el seu article 50 es creu oportú d’afegir un nou 
concepte en el capítol VII (tinença d’animals) que digui:
«Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència».
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Per tant, el capítol VII (tinença d’animals) queda redactat de la següent manera:
« Enverinar els animals, excepte per parts dels serveis sanitaris autoritzats.
Celebració d’espectacles no autoritzats amb animals.
Animals de companyia no vacunats.
No portar morrió els gossos classificats com a perillosos
Maltractar i/o abandonar els animals.
Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència».
 
 Es creu oportú d’ampliar el seu article 28, anomenat Publicitat, per tal de que quedi regulada la 
instal·lació d’indicadors d’establiments de farmàcia, sanitaris, de seguretat i públics, quedant la 
redacció de la següent manera:

“ 2.  INDICADORS  D’ESTABLIMENTS  DE  FARMÀCIA,  SANITARIS,  DE  SEGURETAT  I 
PÚBLICS
a) Sense perjudici de les concessions publicitàries que estiguin en vigor, es podrà autoritzar la 
senyalització a la voravia de la via pública; utilitzant els suports ja existents que indiquen els  
equipaments públics del municipi, a aquells establiments de farmàcia, sanitaris, de seguretat i 
de les oficines de les administracions públiques que estiguin situats en zones on la configuració 
urbana no en permet una fàcil localització, o estiguin flanquejats per edificis situats en zones de 
reculada de façanes, flanquejats per construccions o altres elements físics que n’impedeixin la 
visibilitat.

b) En aquesta senyalització no es permetrà publicitat comercial.

c) Tenint en compte la consideració d’interès general de les activitats abans esmentades, quan 
siguin de difícil localització, es preveu la possibilitat d’autoritzar-ne la senyalització orientativa 
en la ruta circulatòria, amb les mateixes condicions anteriors.

d)  Aquestes  llicències  no  estaran  subjectes  al  límit  de  vigència  anual  i  es  consideraran 
atorgades mentre perdurin les circumstàncies que en motivaren l’autorització.

e)  L’Ajuntament  es  reservarà  la  facultat  de  revocar  aquestes  llicències  per  necessitats 
urbanístiques, circulatòries o qualsevol altre suficientment justificada.

f) L’alcalde establirà les condicions oportunes i estarà obligat al compliment de la normativa de 
rang superior que sigui d’aplicació, així com l’obtenció de les llicències municipals o d’altres 
administracions que corresponguin.

g) La mida dels indicadors, seguiran les característiques dels ja col·locats en el mateix suport.

h) La comanda i posterior col·locació anirà a càrrec del peticionari, amb indicació del model de 
cartell especificat en l’autorització municipal.
  
2.15.  TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  A  LA  PISCINA  MUNICIPAL, 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS

Es creu oportú, que l’article 5.- Beneficis fiscals, apartat 2 modificar la redacció que ara posa: 
«Els  menors  de  12  anys  han  d’entrar  acompanyats  d’un  altre  usuari  (major  de  15  anys).  
Quedant  el  text  definitiu  de  la  següent  manera:  «  Els  menors  de  12  anys  han  d’entrar 
acompanyats d’un altre usuari (major de 18 anys, i les persones discapacitades psíquiques han 
d’anar acompanyats per majors de 18 anys.)
 
L’apartat  de  Bonificacions  es  considera  oportú  ampliar  el  redactat,  quedant  de  la  següent 
manera: majors de 65 anys i pensionistes.
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2.17. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

L’Epígraf primer, Censos de població d’habitants recollit a l’article 7, es creu oportú suprimir els 
certificats  d’empadronament  en  el  cens  de  població  de  censos  anteriors,  certificats  de 
convivència i residència i altres certificats i deixar només el certificat d’empadronament en el 
cens de població vigent, canviar-li el nom i posar-li: Certificats del Padró d’Habitants..... 1€.
 
També es considera oportú treure de l’epígraf segon, certificacions i compulses, l’apartat per 
compulsa de documents administratius d’aquesta entitat.... 0,50 € ja que actualment el titular de 
secretaria no compulsa documents que no siguin per algun tràmit de l’ajuntament i si aquest és 
el cas, no es cobren.
 
Es considera adient afegir en el seu article 8 un paràgraf que digui:

Els certificats d’empadronament sol·licitats electrònicament, seran gratuïts.
 
SEGON. Sotmetre a informació pública aquest  acord inicial  mitjançant anunci  en el  Butlletí 
Oficial  de la Província i  en el  tauler  d’anuncis de l’Ajuntament durant  el  termini  de 30 dies 
hàbils, per tal que es puguin presentar al·legacions i/o reclamacions. El  termini d’informació 
pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOPT. 
 
TERCER. Disposar que, transcorregut el termini d’exposició pública, en cas que nmo s’hagin 
presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés 
pel Ple. En cas contrari, les al·legacions presentades seran resoltes per l’òrgan competent.
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament  
[http://bellvei.eadministracio.cat].
 
ANNEX.
 
« ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
 
Article 1. Naturalesa i fet imposable. Casos de no subjecció.
 

1.     L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor 
dels béns immobles, el fet imposable del qual és la titularitat dels drets següents sobre els 
béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:

a)     D'una concessió administrativa  sobre els  propis  immobles o sobre els  serveis 
públics a què estiguin afectes.
b)     D'un dret real de superfície.
c)     D'un dret real d'usdefruit.
d)     Del dret de propietat.

 
2.     La realització del  fet  imposable que correspongui  d’entre els que defineix l’apartat 
anterior per l’ordre que s’hi estableix determina la no subjecció de l’immoble a les restants  
modalitats que s’hi preveuen.
 
Als immobles de característiques especials s’hi aplica aquesta mateixa prelació, excepte 
quan els drets de concessió que poden recaure sobre l’immoble no exhaureixen la seva 
extensió  superficial,  supòsit  en  el  qual  també es  realitza  el  fet  imposable  pel  dret  de 
propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una concessió.

 
3.     Als efectes d'aquest impost, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns 
immobles  urbans  i  de béns  immobles  de característiques  especials  els  que  defineixen 
d’aquesta manera les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 

 



 
Ajuntament de Bellvei

 
4.     No estan subjectes a aquest impost:

a)     Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic 
marítimo-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als 
usuaris.
b)     Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats:

Els de domini públic afectes a ús públic.
Els  de  domini  públic  afectes  a  un  servei  públic  gestionat  directament  per 
l'ajuntament,  excepte  quan  es  tracti  d'immobles  cedits  a  tercers  mitjançant 
contraprestació.
Els  béns patrimonials,  exceptuant-ne igualment  els  cedits  a  tercers  mitjançant 
contraprestació.

 
Article 2. Exempcions. 
 
1.   N’estan exempts els immobles següents:

a)     Els que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats 
locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i  
penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional.
b)     Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
c)     Els de l'Església Catòlica, en els termes que preveu l'Acord entre l'Estat Espanyol i 
la  Santa  Seu  sobre  assumptes  econòmics,  de  3  de  gener  de  1979,  i  els  de  les 
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes que 
estableixen els acords respectius de cooperació subscrits en virtut  del  que disposa 
l'article 16 de la Constitució.
d)     Els de la Creu Roja Espanyola.
e)     Els immobles a què sigui aplicable l'exempció en virtut de convenis internacionals 
en vigor i, amb la condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la 
seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
f)       La  superfície  de  les  forests  poblades  amb  espècies  de  creixement  lent 
determinades per reglament, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el  
suro, sempre que la densitat de l'arbrat sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es 
tracti.
g)     Els  terrenys  ocupats  per  les  línies  de  ferrocarrils  i  els  edificis  enclavats  als 
mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre 
servei  indispensable per a l'explotació de les línies esmentades. Per tant,  no estan 
exempts,  els  establiments  d'hoteleria,  espectacles,  comercials  i  d'esplai,  les  cases 
destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions 
fabrils.

 
2.   En atenció al  caràcter automàtic d’aquestes exempcions, els titulars cadastrals o el  
seus  representants  legals,  poden  sol·licitar  en  qualsevol  moment  l’aplicació  d’aquesta 
exempció. Aquesta sol·licitud s’aplica tant als deutes pendents com als pagats i només està 
limitada per la prescripció.

 
3.   Així mateix, amb la sol·licitud prèvia, n’estan exempts:

a)   Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, 
totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a 
l'ensenyament concertat, sempre que el titular de l’activitat educativa concertada sigui 
el subjecte passiu del tribut.
Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data 
de finalització.
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Certificat  emès  per  la  Gerència  Territorial  del  Cadastre  sobre  la  superfície 
destinada a l’activitat concertada.
Plànols  de  les  instal·lacions  on  es  destaqui  la  superfície  destinada  a  l’activitat 
concertada.

b)     Els  declarats  expressament  i  individualitzadament  monument  o  jardí  històric 
d'interès cultural, mitjançant reial decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol, i inscrits en el registre general a 
què es refereix l'article 12 com a integrants del Patrimoni històric espanyol, així com els 
inclosos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la dita Llei.
Aquesta  exempció  no  inclou  qualssevol  classes  de  béns  urbans  ubicats  dins  del 
perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i els llocs i conjunts històrics, que hi 
estiguin globalment integrats, sinó, exclusivament, els que compleixin les condicions 
següents:

En zones arqueològiques,  els  inclosos  com a objecte de protecció especial  a 
l'instrument  de  planejament  urbanístic  a  què  es  refereix  l'article  20  de  la  Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol.
En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a 
cinquanta anys i estiguin inclosos all catàleg que preveu el Reial decret 2159/1978, 
de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desplegament i 
l’aplicació de la Llei  sobre règim del  sòl  i  ordenació urbana, com a objecte de 
protecció integral en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny.

No estaran exempts  els  béns  immobles  als  que es  refereix  aquesta lletra  b)  quan 
estiguin afectats a activitats econòmiques, excepte que els resulti d’aplicació algun dels 
supòsits d’exempció previstos a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les  entitats  sense finalitat  lucrativa i  dels  incentius  fiscals  als  mecenatge,  o que la 
subjecció  a  l’impost  a  títol  de  contribuent  recaigui  sobre  l’Estat,  les  Comunitats 
Autònomes o les Entitats Locals, o sobre organismes autònoms de l’Estat o entitats de 
dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals.

c)     La superfície de les forests en què es duguin a terme repoblacions forestals  o 
regeneració  de  masses  arbrades  subjectes  a  projectes  d'ordenació  o  plans  tècnics 
aprovats  per  l'Administració  forestal.  Aquesta  exempció  té  una  duració  de  15  anys, 
comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què se’n faci la sol·licitud.
Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació

Certificat de l’Administració forestal en que s’acrediti  la existència d’una activitat 
repobladora subjecta al corresponent pla tècnic

d)    Els immobles dels que siguin titulars les entitats sense fins lucratius definides a la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense fins lucratius i 
dels  incentius fiscals  al  mecenatge,  sempre que aquests béns no estiguin afectes a 
explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost de Societats. El gaudiment d’aquest 
benefici està condicionat, en els termes del Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre, a 
complir les següents condicions:

Comunicar a l’Ajuntament o administració que realitzi la gestió tributària de l’impost 
l’exercici de l’opció regulada a l’article 14 de la Llei 49/2002.
Acreditar l’exercici de l’anterior comunicació mitjançant la corresponent declaració 
censal.

L’aplicació  del  benefici  quedarà  condicionada,  per  a  cada  període  impositiu,  al 
compliment de les condicions i requisits de l’article 3 de la Llei 49/2002.

 
4.  Si  prèvia acreditació dels requisits establerts pel  gaudiment de l’exempció aquesta es 
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declara,  l’ajuntament o administració encarregada de la gestió del tribut en els termes de 
l’article 9 d’aquesta Ordenança, expedirà una acreditació en relació amb la seva concessió. 
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat a la meritació de l’impost, tenen efectes, des 
del període impositiu següent a aquell en què se sol·licita.

 
Article 3. Subjectes passius.
 

1.     Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei  58/2003, de 17 de desembre,  general  
tributària,  que  tinguin  la  titularitat  del  dret  que,  en  cada  cas,  sigui  constitutiu  del  fet  
imposable d’aquest impost.
 
L’existència d’un percentatge superior del dret constitutiu del fet imposable entre diferents 
cotitulars, determinarà que la condició de subjecte passiu s’atorgui a aquest titular.
 
En cas de concurrència de diferents titulars, en igualtat de dret, l’administració determinarà 
el titular que ostentarà la condició de subjecte passiu. 
 
En  el  supòsit  de  béns  immobles  de  característiques  especials,  quan  la  condició  de 
contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d’ells ho serà per la 
seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la 
superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió.
 
Sens  perjudici  del  deure  dels  concessionaris  de  formalitzar  les  declaracions  a  que  es 
refereix l’article 76 del  text  refós  de la Llei  reguladora de les Hisendes Locals,  l’ens o 
organisme públic al que es trobi afecte o adscrit l’immoble o aquell al que el seu càrrec es 
trobi  la seva administració i  gestió,  estarà obligat  a subministrar  anualment  al  Ministeri  
d’Economia i Hisenda la informació relativa a dites concessions en els termes i resta de 
condicions que es determinin per ordre.
Per aquesta mateixa classe d’immobles, quan el propietari tingui la condició de contribuent 
en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut del mateix  
ens o organisme públic al que estigui afectat o adscrit l’immoble o a aquell que tingui la 
seva administració, el qual no podrà repercutir en el contribuent l’import del deute tributari 
satisfet.
 
2.     Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 
passiu canvia  el  seu domicili,  està  obligat  a  comunicar-ho a  l’Administració competent, 
mitjançant  declaració expressa a aquest  efecte,  i  aquest  canvi  de domicili  no produeix 
efectes davant l’Administració fins a partir del moment de la presentació de l’esmentada 
declaració, d’acord amb l’establert en l’article 48.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària. No obstant l’Administració pot rectificar el domicili fiscal dels subjectes 
passius mitjançant l’oportuna comprovació .
 
3.     L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret  
constitutiu del fet imposable.
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà 
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i 
els  domicilis  de  la  resta  dels  obligats  al  pagament,  així  com  els  documents  públics 
acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble. 
 
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió 
resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts a l’article 2.1 dels annexos 
d’aquesta Ordenança fiscal.
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels  
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responsables solidaris, de conformitat amb allò que estableix la Llei general tributària en els 
supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
 
En cap cas  es  pot  sol·licitar  la  divisió de la quota del  tribut  en els  supòsits  del  règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys.
 
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran 
al padró de l'exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no 
se'n sol·liciti la modificació.
 
4.     En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de 
l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes  
passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. 

 
5.     Els  subjectes  passius  que  resideixen  a  l’estranger  estan  obligats  a  designar  un 
representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la 
Hisenda Pública.

 
Article 4. Responsables.

1.     Els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
58/2003,  de  17  de  desembre,  general  tributària,  responen  solidàriament  de  la  quota 
d’aquest impost, i  en proporció a les seves participacions respectives, si figuren inscrits 
d’aquesta manera en el Cadastre immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la responsabilitat s’ha 
d’exigir per parts iguals en tot cas. 

 
2.     En  el  supòsit  de  canvi,  per  qualsevol  causa,  en  la  titularitat  dels  drets  que 
constitueixen el fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets 
queden afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en els termes previstos a la Llei general tributària, sense que sigui precisa la 
declaració de fallit de l’adquirent o els adquirents entremitjos per a que es pugui, declarada 
la del deutor originari transmissor dels béns afectes al pagament del deute tributari, derivar  
l’acció contra aquests béns després de la notificació reglamentària, a l’adquirent i titular 
actual  dels mateixos, de l’acte administratiu de derivació. A aquests efectes, els notaris  
hauran de demanar informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents 
per l’impost sobre els béns immobles associats a l’immoble que es transmet.
En la determinació de la totalitat  de la quota tributària s’entén que no han prescrit  per  
l’adquirent els deutes que tampoc han prescrit pel subjecte passiu, i que, així mateix, els  
actes que interrompen la prescripció pel subjecte passiu poden oposar-se contra el nou 
titular.
 

Article 5. Base imposable i base liquidable.
 

1.     La base imposable d’aquest  impost  està constituïda pel  valor  cadastral  dels  béns 
immobles, que es determina, es notifica i és susceptible d'impugnació de conformitat amb 
el que disposen les normes reguladores del Cadastre immobiliari.

 
2.     La base liquidable d’aquest impost és el resultat de practicar en la base imposable 
dels béns immobles rústics i urbans la reducció establerta a l’article 67 del Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 

 
3.     Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base 
imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova 
ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, tingués 
prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per cent del que 
resulti de la nova ponència.
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4.     La quantia de la reducció,  que decreixerà anualment,  serà el  resultat  d’aplicar  un 
coeficient reductor, únic per a tots els immobles del municipi, a un component individual de 
la reducció calculat per a cada immoble. El coeficient anual de reducció a aplicar tindrà el  
valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins a la 
seva desaparició. El component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el  
nou valor cadastral assignat a l’immoble i el seu valor base que serà la base liquidable de 
l’exercici  immediat  anterior  a  l’entrada  en  vigor  d’aquell.  Si  l’actualització  dels  valors 
cadastrals  per  aplicació dels  coeficients  establerts  en la llei  de pressupostos de l’Estat 
determina un decrement de la base imposable dels immobles, aquest valor base serà la 
base liquidable de l’exercici anterior a la seva actualització.

 
En el supòsit que l’actualització de valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts 
en  les  lleis  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  determini  un  decrement  de  la  base 
imposable  dels  immobles,  el  component  individual  de  la  reducció  serà,  cada  any,  la 
diferència positiva entre el valor cadastral resultant d’aquesta actualització i  el seu valor 
base. Aquesta diferència es dividirà pel darrer coeficient reductor aplicat.

 
Tractant-se de béns immobles de característiques especials, el component individual de la 
reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el doble del valor cadastral 
prèviament assignat.

 
Article 6. Bonificacions.

 
1.     Tenen dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, durant els 
tres  períodes  impositius  següents  al  de  l'atorgament  de  la  qualificació  definitiva,  els 
habitatges que gaudeixen, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de 
Catalunya,  d’un règim de protecció  oficial.  No obstant,  quan s'acredita  l'obtenció  de la 
qualificació  definitiva  amb  posterioritat  a  la  meritació  del  primer  període  impositiu 
d'efectivitat dels nous valors, aquest serà el primer període impositiu bonificat.
 
Aquesta bonificació es concedeix a petició de l'interessat, i es pot fer en qualsevol moment 
abans de la finalització dels tres períodes impositius de durada d’aquella i té efectes, si  
s’escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.
 
Per  gaudir  d’aquesta  bonificació  cal  aportar  juntament  amb  la  sol·licitud  la  següent 
documentació:

Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI expedit sobre l'immoble o sobre el solar sobre 
el que s'ha construït l'immoble.
Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció 
oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent.
Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral de l'immoble respecte 
al qual se sol·licita la bonificació, cal acreditar la titularitat del dret gravat.

 
2.     Tenen dret a una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra, els béns rústics de les 
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en el termes que estableix la 
Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
 
3.     No pot  ser  reconeguda la compatibilitat  entre els  beneficis  fiscals  aplicables a un 
mateix subjecte passiu. Per aquest motiu és el subjecte passiu, qui en la seva sol·licitud, ha 
d’indicar quin ha de ser el d’aplicació. A  manca d’indicació expressa s’aplica la bonificació 
més beneficiosa pel subjecte passiu.

 
Article 7. Període impositiu i meritació de l'impost
 

1.     El període impositiu coincideix amb l'any natural i l’impost es merita el primer dia del  
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període impositiu.
 

2.     Els fets, actes, i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el 
Cadastre  immobiliari  tenen  efectivitat  en  la  meritació  d'aquest  impost  immediatament 
posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals. L'efectivitat de les inscripcions 
cadastrals resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor 
cadastral dels béns immobles de característiques especials coincideix amb la que preveuen 
les normes reguladores del Cadastre immobiliari.

 
Article 8. Règim de gestió. 
 

1.     La gestió, la liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de 
gestió  tributària  d’aquest  impost,  són  competència  dels  ajuntaments  i  comprenen  les 
funcions  de reconeixement  i  denegació  d’exempcions  i  bonificacions,  realització  de  les 
liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de 
cobrament,  resolució  dels  expedients  de devolució  d’ingressos  indeguts,  resolució  dels 
recursos  que  s’interposin  contra  els  esmentats  actes  i  actuacions  per  a  l’assistència  i  
informació al contribuent referides a les matèries incloses en aquest apartat, sens perjudici,  
dels acords de delegació de competències o col·laboració que s'han pogut realitzar a favor  
de la Diputació de Tarragona, en aquest cas s'està al contingut dels esmentats acords. 

 
2.     Els ajuntaments poden agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
d’aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats 
en un mateix municipi. 

 
3.     D’acord amb l'article 76.3 del Text refós de la lleig reguladora de les hisendes locals, 
aprovat  pel  Reial  Decret  legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  s'exigirà  l'acreditació  de  la 
declaració cadastral de nova construcció per la tramitació del procediment de comunicació 
prèvia o de concessió de la llicència de primera ocupació dels immobles. L'acreditació es 
realitzarà mitjançant aportació de la còpia del corresponent model 902- N de declaració 
aprovat per la Direcció General del  Cadastre o el que en qualsevol altre moment pugui 
aprovar aquest organisme.

 
Article 9. Padrons. 
 

1.     L'impost es gestiona a partir de la informació inclosa al padró cadastral i als altres 
documents que n’expressin les variacions elaborats a l’efecte per la Direcció General del 
Cadastre.

 
2.     La recaptació de les quotes líquides es realitza mitjançant el sistema de padró fiscal  
anual,  que,  un  cop  aprovat,  s'exposa  al  públic  durant  el  termini  d’un  mes  perquè  els 
interessats  puguin  examinar-lo  i,  en  el  seu  cas,  formular  les  reclamacions  oportunes. 
L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produeix els efectes de 
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 

 
3.     Contra  el  padró fiscal  anual  i  contra les liquidacions  incloses  en el  mateix es  pot 
interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 
4.     El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitza en el període de cobrament 
que fixa l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà 
d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans 
de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari és inferior a dos mesos.

 
5.     Quan es desitgi individualitzar la quota tributària de l’impost, proporcionalment a la 
quota de participació en els  drets reals o/i  de titularitat  de l’immoble,  s’haurà d’adreçar 
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aquesta petició a l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la gestió tributària de l’impost.  
La petició s’ha de formular abans de la meritació del tribut i tindrà efectes a partir d’aquest 
exercici. 

 
Article 10. Liquidacions Tributàries no incloses en els padrons.
 

1.     L'Ajuntament practica liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i 
negocis  que  han  de  ser  objecte  de  declaració  o  comunicació  davant  el  Cadastre 
Immobiliari. Aquestes liquidacions es practiquen per cadascun dels períodes impositius, a 
partir  del  dia  següent  en  què  es  produeixen  els  fets,  actes  o  negocis  que  originin  la 
incorporació o modificació cadastral.

 
2.     Les liquidacions es notifiquen de conformitat amb els articles 101  i 102 de la Llei 
58/2003, General  Tributària, de 17 de desembre, i  s'atorga el  període de pagament de 
l'article 62 d’aquesta norma.

 
3.     Contra les esmentades liquidacions es pot interposar el recurs de reposició regulat a 
l'article 14 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
 
Primera.-Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta Ordenança.
 
Els  beneficis  fiscals  concedits  a  l’entrada  en  vigor  d’aquesta  Ordenança  o  aquells  que  es  
puguin concedir per aplicació de les disposicions contingudes en la mateixa, mantindran la seva 
vigència per tot el termini establert en el seu atorgament. No obstant, si aquesta ordenança 
estableix un règim substantiu o formal diferent que el vigent en el moment de l’atorgament,  
s’aplicarà el règim vigent en l’exercici de la meritació de l’impost. De la mateixa manera els  
beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que hagin de ser d’aplicació a 
exercicis  successius mantindran la seva vigència sempre que es mantingui  aquest  benefici 
fiscal en l’ordenança vigent per l’exercici corresponent, així com les condicions substantives i 
formals pel  seu atorgament d’acord amb l’Ordenança vigent de l’exercici corresponent, sent 
d’aplicació per cada exercici la quantia i la resta d’elements vigents per aquell exercici, amb 
independència de la quantia i resta d’elements reconeguts.
 
El subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la 
gestió tributària de l’impost, el canvi de circumstàncies que donin lloc a la pèrdua del benefici 
fiscal. En cas d’incompliment és d’aplicació el règim sancionador establert legalment.
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS
 
Primera.-  La present  Ordenança reguladora de l’impost  sobre béns immobles  es  completa 
amb  l’annex que s’incorpora a la mateixa: 
 
Annex:  Conté els elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com la 
imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament.
 
Segona.-  Les  modificacions  produïdes  per  la  Llei  de  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  o 
qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran 
d’aplicació  automàtica,  entenent-se  modificat  el  text  d’aquesta  Ordenança  per  la  nova 
disposició.
 
DISPOSICIÓ FINAL
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a ............. a ........ de ............  
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de ........ comença a regir el dia 1 de gener de 2019, i continua vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents. 
L’annex  amb els  elements  necessaris  per  a  la  determinació  de  l’obligació  tributària  no  es 
modifiquen.
 

 

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2   
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 
Article 1. Naturalesa i fet imposable.
 

1.     L'impost  sobre activitats  econòmiques  és  un tribut  directe  de caràcter  real,  el  fet 
imposable  del  qual  està  constituït  pel  mer  exercici,  en  territori  nacional,  d’activitats 
empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en un local determinat i estiguin 
o no especificades en les tarifes de l'impost.

 
2.     Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial,  professional o 
artístic,  quan suposi  l’ordenació pel  seu compte de mitjans  de producció i  de recursos 
humans o d’un de tots dos, amb la finalitat d’intervenir en la producció o en la distribució de  
béns o serveis. 

 
3.     Als efectes d’aquest impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes, quan 
tinguin caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. Per tant, no 
tenen aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals 
i les pesqueres, i cap d’aquestes no constitueix fet imposable per l’impost.

 
A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior, té la consideració de ramaderia independent 
el conjunt de caps de bestiar que estigui inclòs en algun dels casos següents:

a)     Que  pasturi  o  s’alimenti  fonamentalment  en  terres  que  no  siguin  explotades 
agrícolament o forestalment pel propietari del bestiar.
b)     L’estabulat fora de les finques rústiques.
c)     El transhumant o transterminant.
d)     Aquell que s’alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca en què es 
criï.

 
4.     Tenen la consideració d'activitats professionals les classificades en la secció 2a de les 
tarifes aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sempre que 
s'exerceixin per persones físiques. Quan una persona jurídica o una entitat de les previstes 
en l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), exerceix 
una activitat classificada en la secció 2a de les tarifes ha de matricular-se i tributar per  
l'activitat correlativa o anàloga de la secció 1a d'aquelles.

 
5.     Tenen la consideració d'activitats artístiques les classificades en la secció 3a de les 
tarifes.

 
6.     No  té  la  consideració  d'activitat  econòmica  la  utilització  de  mitjans  de  transports 
propis, ni la reparació en tallers propis, sempre que a través d’uns i altres no es prestin 
serveis a tercers.

 
7.     Per  a  fixar  l'exercici  de  les  activitats  en  local  determinat  o  no,  s'està  a  allò  que 
disposen els apartats 2 i 3 de la regla 5 de la Instrucció aprovada pel Reial decret legislatiu  
1175/1990, de 28 de setembre.

 
Article 2. Casos de no subjecció. 
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No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les activitats següents:
a)     L'alienació  de béns  integrats  en  l'actiu  fix  de les  empreses  que  hagin  figurat 
degudament inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d’antelació a la data 
de transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor sempre que els  
hagi fet servir durant un període de temps igual. 
b)     La  venda dels  productes  que  es  reben en  pagament  de treballs  personals  o 
serveis professionals. 
c)     L'exposició  d'articles  amb  la  finalitat  exclusiva  de  decoració  o  guarniment  de 
l'establiment. Per contra, està subjecta a l'impost l'exposició d'articles per a regal als 
clients. 
d)     Quan es tracti de venda al detall la realització d'un sol acte o operació aïllada. 

Article 3. Subjectes passius.
 

1.   Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la LGT, sempre que es duguin a terme en territori nacional 
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 

 
2.   Els  subjectes  passius estan obligats  a declarar  un domicili  fiscal.  Quan un subjecte 
passiu canvia el seu domicili, està obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, de 
conformitat  amb la  distribució  competencial  prevista  a  l’article  10,  mitjançant  declaració 
expressa a aquest efecte, i el canvi de domicili no produeix efectes davant l’Administració  
fins a partir del moment de la presentació de la declaració esmentada. No obstant això, 
l’Administració pot rectificar  el  domicili  fiscal  dels subjectes passius mitjançant l’oportuna 
comprovació .

 
3.   Els  subjectes  passius  que  resideixen  a  l’estranger  estan  obligats  a  designar  un 
representant amb domicili  al territori  espanyol, als efectes de les seves relacions amb la 
Hisenda Pública.

 
Article 4. Exercici de les activitats gravades. 
 

1.     L'exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en les tarifes aprovades pels 
Reials decrets legislatius 1175/1990, de 28 de setembre, i 1259/1991, de 2 d'agost, i el de 
qualsevol  altra  activitat  de caràcter  empresarial,  professional  o  artístic  no  especificada, 
obliga a presentar la corresponent declaració d'alta i a contribuir per aquest impost, llevat 
que el Text refós de la Llei d’hisendes locals (TRHLHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004,  de  5  de  març,  o  la  Instrucció  aprovada  per  l'esmentat  Reial  decret  legislatiu 
1175/1990 disposi el contrari. 

 
2.     L'exercici de les activitats gravades s’ha de provar per qualsevol mitjà admissible en 
dret i, en particular, pels que preveu l'article 3 del Codi de Comerç i l’article 12 del Reial  
decret 243/1995, de 17 de febrer.

Article 5. Concepte de local.
 

1.     Als  efectes  d'aquest  impost,  es  consideren  locals  les  edificacions,  construccions  i 
instal·lacions i les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que s'utilitzen 
per a qualsevol activitat empresarial o professional.

 
2.     No té la consideració de local,  a efectes d'aquest impost, allò que s'assenyala en 
l'apartat 1 de la regla 6a de la Instrucció.

 
3.     Es  consideren  locals  separats  aquells  que  enumera  l'apartat  2  de  la  regla  6a 
esmentada. 

 
Article 6. Exempcions.
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1.    Estan exempts de l’impost:
a)     L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes 
autònoms de l’Estat i  les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats 
autònomes i de les entitats locals.
b)     Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 
durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què aquella s’exerceixi. 
A aquests efectes, no es considera que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat 
quan aquesta s’hagi exercit  anteriorment sota una altra titularitat,  circumstància que 
s’entén que, entre d’altres casos, concorre en els casos de fusió, escissió o aportació 
de branques d’activitat.
c)     Els següents subjectes passius:

Les persones físiques.
Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats 
de l’article 35.4 de la LGT, que tenen una xifra neta de negoci inferior a 1.000.000 
d’euros.  Quan  als  contribuents  per  l’impost  sobre  la  renda  de  no  residents, 
l’exempció  només  abasta  els  que  operin  a  Espanya  mitjançant establiment 
permanent,  sempre  que  tinguin  una  xifra  neta  de  negocis  inferior  a  1.000.000 
d’euros. Per al càlcul de la xifra neta de negoci s’estarà a l’establert a la lletra c) de  
l’article 82 del TRLHL.

d)     Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social que 
regula la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances 
privades.
e)    Els organismes públics d'investigació, els establiments d’ensenyament en tots els 
seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes o 
de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els 
establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant-los l’ànim de lucre, 
estan en règim de concert educatiu, fins i  tot  si faciliten als seus alumnes llibres o 
articles d'escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat i encara que per 
excepció  venguin  en  el  mateix  establiment  els  productes  dels  tallers  dedicats  a 
l’esmentat  ensenyament,  sempre que l'import  de la  venda,  sense utilitat  per  a  cap 
particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a adquirir matèries primeres o 
sostenir l'establiment.
f)       Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense 
ànim  de  lucre,  per  les  activitats  de  caràcter  pedagògic,  científic,  assistencials  i 
d'ocupació que duguin a terme per l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de 
minusvàlids,  encara  que  venguin  els  productes  dels  tallers  dedicats  a  aquestes 
finalitats, sempre que l’import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera 
persona,  es  destini  exclusivament  a  adquirir  matèries  primeres  o  a  sostenir 
l’establiment. 
g)     La Creu Roja Espanyola.
h)     Els subjectes passius a què els sigui aplicable l'exempció en virtut de tractats o  
convenis internacionals.

 
2.       Les exempcions que preveuen els paràgrafs e) i f) de l'apartat anterior s’han de   
sol·licitar i es concedeixen, quan escaigui, a instància de part.

 
3.       Els beneficiaris de les exempcions de les lletres a), d), g) i h) de l’apartat 1 d’aquest 
article no estan obligats a presentar declaració d’alta.

 
4.       Estan obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula els subjectes passius 
que no estiguin exempts de l’impost. Estaran, així mateix, obligats a presentar declaració 
d’alta en la matrícula els subjectes passius que vinguin aplicant alguna de les exempcions 
establertes  en  l’impost,  quan  deixin  de  complir  les  condicions  exigides  per  a  la  seva 
aplicació.

 
5.       En relació amb els subjectes passius de l’impost que resultin exempts del mateix, la 
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presentació  de  les  declaracions  censals  d’alta,  modificació  o  baixa  substitueix  a  la 
presentació de les declaracions  específiques de l’impost.

 
6.       Les cooperatives i les societats agràries de transformació gaudeixen, en els termes 
establerts en la seva normativa específica, d'una bonificació del 95 per 100 de la quota i  
dels recàrrecs d'aquest impost. 

 
7.       Estan exemptes les entitats a les que sigui  d’aplicació el  règim fiscal  de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense finalitats lucratives i  
dels incentius fiscals al mecenatge.
Per gaudir d’aquest benefici cal que l’entitat comuniqui a l’entitat encarregada de la gestió 
de l’impost que s’ha acollit al règim fiscal establert a la Llei 49/2002.

 
Article 7. Bonificacions.
 

1.       Tenen dret a una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost les cooperatives 
protegides i especialment protegides, així com les unions, federacions i confederacions de 
cooperatives i les societats agràries de transformació, en el termes establerts per la Llei 
20/1990, de Règim fiscal de cooperatives. 
 
2.       Tenen dret a una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost els subjectes  
passius  que  iniciïn  l’exercici  de  qualsevol  activitat  professional  durant  els  cinc  anys 
d’activitat  següents a la finalització del  segon període impositiu d’exercici  d’aquella.  El 
període d’aplicació de la bonificació caduca transcorreguts cinc anys des de la finalització 
de l’exempció prevista a l’article 6.1.b d’aquesta ordenança.

Article 8. Determinació de la quota.
 
1.       La quota tributària resulta d'aplicar  a les tarifes de l'impost,  calculades amb els 
elements tributaris especificats en la regla 14a de la Instrucció, el coeficient de ponderació, 
en funció de volum net de negoci, i el coeficient de situació, que pondera la situació física 
de l'establiment, atesa la categoria del carrer en el qual radiqui. El total del deute tributari  
és el resultat d'aplicar a la quota de tarifa incrementada pel coeficient de ponderació el  
recàrrec provincial previst en l'article 134 del TRLHL.

 
2.     El  coeficient  de ponderació  en funció  del  volum net  de negoci,  es  determina  per 
aplicació del que s’estableix a l’art. 86 del TRLHL.

 
Als efectes de l’aplicació del coeficient al qual es refereix aquest article, la xifra neta de 
negoci  serà el  corresponent  al  conjunt  d’activitats  exercides  per  aquest  i  es  determina 
d’acord amb allò que preveu l’article 82.1.c) del TRLHL.
 
El coeficient previst pel citat article 86 pels casos “sense xifra neta de negoci”, s’aplicarà 
quan l’Administració  encarregada de la  gestió  tributària  no  disposi  de  la  xifra  neta  de 
negocis, sense que això impedeixi practicar la corresponent regularització quan aquesta 
sigui coneguda. 
 
3.     El  coeficient de situació s’aplica sobre les quotes incrementades amb el  coeficient  
anterior i es determina en funció de la categoria del carrer on es realitza l’activitat on radica  
el local, d’acord amb el quadre que figura a l’annex d’aquesta ordenança.
 
4.     Quan en la relació del vialer per a l’exacció de l’Impost sobre activitats econòmiques 
no hi figura un vial, es pren com a categoria per a aquest la més baixa fins que l’Ajuntament  
no n’aprova d’altra de forma expressa.
 
5.     Quan es tracta de locals confrontats a dues o més vies públiques, classificades en 
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diverses categories, s'aplica la tarifa que correspon a la via de categoria superior, sempre 
que en aquesta existeixi,  encara que fos en forma de xamfrà,  accés directe al  local  o  
recinte.

Article 9. Període impositiu i meritació.
 

1.    El  període  impositiu  coincideix  amb  l'any  natural,  excepte  quan  es  tracti  de 
declaracions d'alta, cas en què abasta des de la data de començament de l’activitat fins al 
final de l’any natural.

 
2.   L'impost  es merita el  primer dia del  període impositiu i  les quotes són irreductibles,  
excepte quan, en els casos de declaració d’alta, el dia de començament de l'activitat no 
coincideix amb l'any natural, cas en què les quotes s’han de calcular proporcionalment al  
nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l’any, inclòs el del començament de 
l’exercici de l’activitat. 
 
Així mateix, i en el cas de baixa per cessació en l’exercici de l’activitat, les quotes es poden 
prorratejar  per  trimestres  naturals,  exclòs  aquell  en  què  es  produeixi  la  cessació.  Amb 
aquesta finalitat, els subjectes passius poden sol·licitar la devolució de la part de la quota 
corresponent als trimestres naturals en què no s’hagi exercit l’activitat. 

 
3.  Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estan establertes per actuacions aïllades, la 
meritació  es  produeix  per  la  realització  de  cadascuna  d'aquestes,  i  cal  presentar  les 
declaracions corresponents.

Article 10. Gestió tributària de l’impost.
 

1.     L'impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta Matrícula es forma per part  
de l'Administració tributària de l'Estat, o per l’entitat que ha assumit per delegació la gestió 
censal del tribut, i esta constituïda pels censos comprensius de tots els subjectes passius 
que exerceixen activitats econòmiques i no estan exempts de l’impost, agrupats en funció 
del tipus de quota, nacional, provincial o municipal, per la qual tributen i classificats per 
seccions, divisions, agrupacions, grups i epígrafs. La matrícula de cada exercici es tanca a 
31 de desembre de l'any anterior i incorpora les altes, variacions i baixes produïdes durant  
l’esmentat any, per la qual cosa s'inclouen les declaracions de variació i baixes presentades 
fins al 31 de gener i que es refereixen a fets anteriors a 1 de gener.

 
2.    La matrícula consta, per cada subjecte passiu i activitat, de:

a)     Les  dades  identificatives  del  subjecte  passiu,  número  d'identificació  fiscal, 
cognoms i nom per les persones físiques, denominació social completa, i l'anagrama, si 
és el cas, per a les persones jurídiques, i denominació per les entitats a què es refereix 
l'article 35 de la Llei General Tributària.
b)     L'adreça de l'activitat i el domicili fiscal del subjecte passiu. 
c)     La denominació de l'activitat,  el  grup o epígraf que hi correspon, els elements 
tributaris degudament quantificats i la quota resultant d'aplicar les tarifes de l'impost.
d)     Quan es tracta de quotes municipals i el subjecte passiu disposa a més de locals  
situats en aquest municipi en els quals no s'exerceix directament l'activitat, aquells a 
què es refereix la regla 14.1.F.f de la Instrucció de l'impost, els esmentats locals figuren 
en la matrícula amb indicació de la seva superfície, situació i quota corresponent al  
resultat de l'aplicació de les tarifes de l'impost.
e)     Quan es tracta de quotes municipals i el subjecte passiu disposa, exclusivament, 
de locals en els quals no s'exerceix directament l'activitat, aquells a què es refereix la 
regla 14.1.F.h de la Instrucció de l'impost, figuren en la matrícula corresponent, amb les 
dades identificatives del subjecte passiu, el seu domicili fiscal, l'activitat que exerceix, i 
la superfície, situació i quota de cada local. En aquest cas es fa constar en la matrícula 
que es tracta de quotes integrades exclusivament amb l'element tributari superfície.
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3.  En la matrícula figura el recàrrec provincial, quan és d’aplicació segons els acords de 
l’òrgan de l’administració competent.

 
4.  La matrícula es posa a disposició del  públic en aquest  Ajuntament  des de l'1  al  15 
d'abril.  

 
5.  La  inclusió  d’un  subjecte  passiu  en  la  matrícula  i  la  seva  exclusió  o  l’alteració  de 
qualsevol de les dades, són actes administratius contra els quals es pot interposar el recurs 
de reposició  previst  a  l’article  14 del  TRLHL,  i  contra  la  resolució  d’aquest,  reclamació 
economicoadministrativa davant el tribunal corresponent.
 
6.  Els subjectes passius que no estiguin exempts de l’Impost estan obligats a presentar la  
declaració d'alta en la matrícula de l'impost abans del transcurs d’un mes des de l'inici de 
l'activitat. 
 
Estan,  tanmateix,  obligats  a  presentar  la  declaració  d’alta  en  la  matrícula  els  subjectes 
passius que vinguessin aplicant alguna de les exempcions establertes en l’impost, en cas 
que deixin de complir  les condicions exigides per a la seva aplicació, durant el  mes de 
desembre immediat anterior a l’any en què el subjecte passiu resulta obligat a contribuir per 
l’impost.
 
Es formulen separadament per a cada activitat, tal com disposa l'apartat 3 de la regla 10a  
de la Instrucció de l'impost i comprenen, entre altres dades, totes les necessàries per a la 
qualificació de l'activitat, la determinació del grup o epígraf i la quantificació de la quota.
 
Quan es tributa per quota municipal i es disposa de locals en els quals no s'exerceix ment 
l'activitat, als quals es refereix la lletra h), de la lletra F) de l'apartat 1 de la regla 14a de la  
Instrucció de l'impost,  a més de la declaració a què es refereix el  paràgraf  anterior,  es 
presenta una declaració per cadascun dels locals citats, si bé, en aquest cas, a efectes de la 
liquidació posterior únicament es considera l'element tributari superfície.

 
7.   Els  subjectes  passius  estan  obligats  a  comunicar,  per  mitjà  de  la  corresponent 
declaració, les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, en particular les variacions a les 
quals fa referència la regla 14.2 de la Instrucció, que es produeixen en l'exercici  de les  
activitats gravades i que tenen transcendència a efectes de la seva tributació per aquest 
impost. Cal presentar les declaracions de variacions en el termini d'un mes, a comptar des 
de la data en la qual es produeix la circumstància que motiva la variació, i tenen efectes en 
la matrícula del període impositiu immediat següent.
 
8.    Els subjectes passius de l'impost que cessen en l'exercici d'una activitat, per la qual 
figuren  inscrits  en  la  matrícula,  estan  obligats  a  presentar  una  declaració  de  baixa  en 
l'activitat. Aquestes declaracions, cal presentar-les en el termini d'un mes, a comptar des de 
la  data  en  què  es  produeix  el  cessament,  i  tenen  efectes  en  la  matrícula  del  període 
impositiu immediatament posterior.
 
Estan  tanmateix  obligats  a  presentar  declaració  de  baixa  en  la  matrícula  els  subjectes 
passius  inclosos  en  aquella  que  accedeixen  a  l’aplicació  d’una  exempció.  Aquesta 
declaració es  presenta durant  el  mes de desembre immediat  anterior  a l’any en què el  
subjecte passiu queda exempt de tributar per l’impost.

 
9.  Les declaracions d'alta, variació o baixa es presenten davant BASE-Gestió d’Ingressos, 
Organisme autònom de la Diputació de Tarragona, entitat que té delegada la gestió censal 
del tribut, en la forma i models en què determini.

Article 11. Règim de gestió. 
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1.     La formació de la matrícula de l’impost, la qualificació de les activitats econòmiques, 
l’assenyalament  de  les  quotes  corresponents  i,  en  general,  la  gestió  censal  del  tribut 
correspon a la Diputació de Tarragona.

 
La notificació d’aquests actes la practicarà BASE-Gestió d’Ingressos, Organisme autònom 
de la Diputació de Tarragona, juntament amb la notificació de les liquidacions conduents a  
determinar els deutes tributaris.

 
2.     La  liquidació  i  recaptació,  així  com la  revisió  dels  actes  dictats  en  via  de gestió  
tributària  d’aquest  impost  la  du  a  terme  la  Diputació  de  Tarragona  a  través  del  seu 
Organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos, i  comprenen les funcions de concessió i  
denegació  d’exempcions  i  bonificacions,  realització  de  les  liquidacions  conduents  a 
determinar  els  deutes  tributaris,  emissió  dels  instruments  de cobrament,  resolució  dels 
expedients  de  devolució  d’ingressos  indeguts,  resolució  dels  recursos  que  s’interposin 
contra els esmentats actes i actuacions per informar i assistir el contribuent referides a les 
matèries incloses en aquest apartat.

 
3.     La inspecció d’aquest impost la duen a terme els òrgans competents de la Diputació 
de Tarragona a través del seu Organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos, tot això en 
els termes que disposi el ministre d’Hisenda.

 
4.     En tot cas el coneixement de les reclamacions que s’interposin contra els actes de 
gestió censal dictats per la Diputació de Tarragona, a través del seu Organisme autònom 
BASE-Gestió d’Ingressos, a què es refereix el paràgraf primer de l’apartat 1 d’aquest article 
correspon als tribunals econòmics administratius de l’Estat.

 
De la mateixa manera, correspon als tribunals econòmics administratius conèixer de les 
reclamacions que s’interposin contra els actes dictats en virtut de la delegació que preveu 
l’apartat 3 d’aquest article que suposin inclusió, exclusió o alteració de les dades incloses 
en els censos de l’impost.

 
Els subjectes passius presenten la corresponent declaració, en els terminis assenyalats als 
articles  5,  6  i  7  del  Reial  decret  243/1995,  de 17 de febrer,  i  en el  model  aprovat  per  
l’Administració amb competència censal en l’àmbit del tribut. 

Article 12. Liquidació, Notificació i Ingrés
 

1.     La  Diputació  de  Tarragona  a  través  del  seu  Organisme  autònom,  BASE-Gestió 
d’Ingressos, practica les liquidacions de l’impost.
 
2.     La notificació de les liquidacions anuals de l'impost es realitza de manera col·lectiva i  
el  període de cobrament és el  que fixa l'Ajuntament o administració encarregada de la 
gestió, tot anunciant-lo per mitjà d'edictes publicats al Butlletí oficial de la província, sense 
perjudici  d'utilitzar  altres  mitjans  de comunicació.  En  cap  cas,  el  període de pagament 
voluntari és inferior a dos mesos.

 
3.     Les liquidacions tributàries conseqüència de les declaracions d’alta, baixa i/o variació, 
es notifiquen de conformitat amb els articles 101  i 102 de la LGT, i s'atorga el període de 
pagament de l'article 62 d’aquesta norma.
 
4.     Contra les liquidacions es pot interposar el recurs de reposició regulat a l’article 14 del 
TRLHL. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
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Primera.- Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta Ordenança.
 
Els  beneficis  fiscals  concedits  a  l’entrada  en  vigor  d’aquesta  Ordenança  o  aquells  que  es  
puguin concedir per aplicació de les disposicions contingudes en la mateixa, mantindran la seva 
vigència per tot el termini establert en el seu atorgament. No obstant això, si aquesta ordenança 
estableix un règim substantiu o formal diferent que el vigent en el moment de l’atorgament,  
s’aplicarà el règim vigent en l’exercici de lA meritació de l’impost. De la mateixa manera els 
beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que hagin de ser d’aplicació a 
exercicis  successius mantindran la seva vigència sempre que es mantingui  aquest  benefici 
fiscal en l’ordenança vigent per l’exercici corresponent, així com les condicions substantives i 
formals pel  seu atorgament d’acord amb l’Ordenança vigent de l’exercici corresponent, sent 
d’aplicació per cada exercici la quantia i la resta d’elements vigents per aquell exercici, amb 
independència de la quantia i resta d’elements reconeguts.
 
El subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la 
gestió tributària de l’impost, el canvi de circumstàncies que donin lloc a la pèrdua del benefici 
fiscal. En cas d’incompliment és d’aplicació el règim sancionador establert legalment.
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS
 
Primera.- Aquesta Ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques es completa 
amb l’annex que se l’hi incorpora: 
 
Annex:  Conté els elements necessaris per a la determinació de l’obligació tributària, així com 
la imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament.
 
Segona.- Les  modificacions  produïdes  per  la  Llei  de  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  o 
qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran 
d’aplicació  automàtica,  entenent-se  modificat  el  text  d’aquesta  Ordenança  per  la  nova 
disposició.
 
DISPOSICIÓ FINAL
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a ................ a ....... de ..........  
de .......... comença a regir el dia 1 de gener de 2019, i continua vigent mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents. 
L’annex  amb els  elements  necessaris  per  a  la  determinació  de  l’obligació  tributària  no  es 
modifiquen.
 

 

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 4

REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 

Article 1. Naturalesa i fet imposable.
 
1.     Constitueix  el  fet  imposable  de  l’Impost  la  realització,  dins  del  terme  municipal,  de 
qualsevol  construcció,  instal·lació o obra per  la qual s’exigeix l’obtenció de la corresponent  
llicència d’obres o urbanística, tant si s’ha obtingut o no l’esmentada llicència, o per a la que 
s’exigeix  la  presentació  de  declaració  responsable  o  comunicació  prèvia,  sempre  que 
l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest municipi.

 
2.     Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat  anterior poden 
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consistir en:
a)     Obres  de  construcció  d’edificacions  i  instal·lacions  de  totes  classes  de  nova 
planta.
b)     Obres de demolició.
c)     Obres en edificis, tant aquelles que modifiquen la seva disposició interior com el 
seu aspecte exterior.
d)     Les  construccions,  instal·lacions  i  obres  fetes  en la  via  pública per  empreses 
subministradores de serveis públics.
e)     Qualsevol altra construcció, instal·lació i obra que requereix llicència urbanística.
f)       Legalització de construccions i instal·lacions preexistents.

 
Article 2. Subjectes passius.
 

1.     Són subjectes passius d’aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o 
jurídiques  i  les  entitats  a  què  es  refereix  l’article  35.4  de  la  Llei  58/2003,  de  17  de 
desembre, general tributària, que són els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, 
tant si són o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitza aquesta. A aquests efectes 
té  la  consideració  de  propietari  de  la  construcció,  instal·lació  o  obra  qui  suporta  les  
despeses o el cost de la seva realització.

 
2.     Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·liciten les 
corresponents  llicències  o  presentin  les  corresponents  declaracions  responsables  o 
comunicacions prèvies o bé realitzen la construcció, instal·lació i  obra, si aquesta no la 
realitza el subjecte passiu contribuent. El substitut pot exigir del contribuent l’import de la 
quota tributària satisfeta.

 
3.     Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 
passiu canvia  el  seu domicili,  està  obligat  a  comunicar-ho a  l’Administració competent, 
mitjançant declaració expressa a aquest efecte, i el canvi de domicili no produeix efectes 
davant l’Administració fins a partir del moment de la presentació de l’esmentada declaració. 
No obstant l’Administració pot rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant 
l’oportuna comprovació .

 
4.     Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estan obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als  
efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública.

 
 
Article 3.  Base imposable, quota i meritació
 

1.     La  base  imposable  d’aquest  Impost  està  constituïda  pel  cost  real  i  efectiu  de  la 
construcció, instal·lació o obra, a efectes de la liquidació que es regula a l’article següent.  
S’entén com a cost real i efectiu el cost d’execució material de la construcció, instal·lació o 
obra. No formen part de la base imposable del tribut l’Impost sobre el Valor Afegit i impostos 
anàlegs, taxes i preus públics i resta de prestacions patrimonials de caràcter públic local 
relacionades amb la construcció, instal·lació o obra, ni els honoraris de professionals, el 
benefici  empresarial  del  contractista  ni  qualsevol  altre  concepte  que  no  integra, 
estrictament, el cost d’execució material.
 
En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al 
desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin en 
el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció o  
instal·lació realitzades.

 
La quota de l’Impost és la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. En  
cap cas la quota tributària a pagar serà inferior a 30 €.
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2.     La  liquidació  provisional  a  compte  es  practica  quan  es  concedeixi  la  llicència 
preceptiva  o  quan,  no havent-se sol·licitat,  atorgat  o  denegat  encara aquella,  s’iniciï  la 
construcció, instal·lació o obra.

 
Article 4. Liquidació provisional a compte i pagament
 

1.     La  liquidació  provisional  a  compte  es  gestiona  per  la  modalitat  de 
declaració-liquidació. 
 
2.     En el moment de presentació de la sol·licitud de llicència de construcció, instal·lació o 
obra el subjecte passiu ha de presentar el projecte i el pressupost d’execució estimat, visat 
pel Col·legi oficial corresponent en aquells casos en que sigui preceptiu.

 
3.     La base imposable de la liquidació provisional a compte està constituïda pel major 
d’aquests imports:

a)     El  pressupost  de la  instal·lació,  construcció  o obra presentat  pels  interessats, 
sempre que aquest hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent.
b)     El que resulti d’aplicar a la superfície construïda, al volum, o als metres lineals,  
segons es tracti, els mòduls, rectificats si és el cas, per l’aplicació dels coeficients que 
consten a l’annex d’aquesta ordenança.

 
4.     En els supòsits en què no siguin d’aplicació els corresponents mòduls establerts en la  
present Ordenança, la determinació de la base imposable de la liquidació provisional a 
compte serà l’import del pressupost de la instal·lació, construcció o obra.

 
5.     L’ingrés  del  deute tributari  resultant  de la  liquidació  a  la  que es  fa  referència  en 
l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de fer en els terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per al pagament en període voluntari.

 
 
Article 5. Liquidacions definitives
 

1.       Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’administració encarregada de 
la gestió del tribut mitjançant l’oportuna comprovació administrativa modificarà, si s’escau, 
la base imposable per la qual s’ha realitzat la liquidació a compte, practicant la liquidació 
definitiva corresponent i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si s’escau, la quota que 
correspongui.

 
2.       L’administració  encarregada  de  la  gestió  o  de  la  inspecció  pot  requerir  a  les 
persones interessades per tal que aportin, en el termini de 10 dies hàbils, altres documents  
que s’estimen necessaris per a dur a terme la liquidació definitiva de l’Impost; els que no 
atenen  als  requeriments  formulats  dins  de  l’esmentat  termini,  sense  causa  que  ho 
justifiqui, incorren en les infraccions tributàries previstes a la Llei general tributària.

 
3.       No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració 
practiqui abans de la finalització de la construcció, instal·lació o obra.

 
Article 6. Bonificacions i exempcions
 
No s’aplicaran més bonificacions i exempcions que les legalment establertes.
 
Article 7.  Inspecció i recaptació
 
La inspecció i  recaptació de l’impost  es realitza d’acord amb el  que preveu la Llei  general 
tributària,  les  altres  disposicions  concordants  reguladores  de  la  matèria  i  les  disposicions 
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dictades per al seu desenvolupament.
 
Article 8. Infraccions i sancions
 
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions 
que per aquestes corresponen en cada cas, s’aplica el règim regulat en la Llei general tributària 
i en les disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
 
Primera:  La present  Ordenança reguladora de l’impost  sobre construccions,  instal·lacions  i 
obres es completa amb l’annex que s’incorpora a la mateixa: 
 
Annex:  Conté els elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com la 
imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament.
 
Segona:  Les  modificacions  produïdes  per  la  Llei  de  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  o 
qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran 
d’aplicació  automàtica,  entenent-se  modificat  el  text  d’aquesta  Ordenança  per  la  nova 
disposició.
 
 
DISPOSICIÓ FINAL
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a                                  a        
de             de     començarà a regir el dia 1 de gener de 2019, i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, 
restaran vigents.
 
 
ANNEX:  ELEMENTS  NECESSARIS  PER  A  LA  DETERMINACIÓ  DE  L’OBLIGACIÓ 
TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES, AIXÍ 
COM  L’IMPOSICIÓ  DELS  ELEMENTS  D’ORDENACIÓ  POTESTATIVA ACORDATS  PER 
L’AJUNTAMENT
 
Article 1. Tipus de gravamen
 
El tipus de gravamen serà del 3% per cent .
 
Article 2. Taula de mòduls per la determinació de la base imposable
 
Valors per l’ àrea geogràfica de la província de Tarragona (excepte les comarques del Baix 
Ebre, Montsià, Ribera d’ Ebre i Terra Alta).
 
EDIFICACIÓ. Edificacions de nova planta i addicions i obres de reforma i rehabilitació.
 
Tipologia Preu de referència

1.- Ascensor.  

 4.674,00 €/m2

2.-  Arquitectura  monumental.  Discoteques.  Hotels  5*.  
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Museus. Teatres, Auditoris. Sales de cinema.

2.1.- OBRA NOVA  

2.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en 
tot tipus d’edifici.

1.682,64 €/m2

2.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici.

1.542,41 €/m2

2.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.402,20 €/m2

2.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

2.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

1.261,97 €/m2

2.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 981,53 €/m2

2.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements  estructurals. 
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

701,09 €/m2

2.2.4.-  reformes de poca entitat  que no afectin elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de 
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a 
la superfície de façana).

420,65 €/m2

3.- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris.  

3.1.- OBRA NOVA  

3.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en 
tot tipus d’edifici.

1.570,46 €/m2

3.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici.

1.439,59 €/m2

3.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.308,72 €/m2

3.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

3.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

1.177,84 €/m2

3.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 916,10 €/m2

3.2.2.-  reformes  que  no  afectin  elements  estructurals. 654,36 €/m2
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Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

3.2.3.-  reformes de poca entitat  que no afectin elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de 
façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a 
la superfície de façana).

392,61 €/m2

4.-  Balnearis.  Biblioteques.  Hotels  de  4*.  Centres  d’ 
investigació  i  laboratoris  universitaris.  Centres 
penitenciaris.  Estacions,  Aeroports  i  terminals  de 
transport. Facultats i escoles universitàries. Saunes. 

 

4.1.- OBRA NOVA  

4.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en 
tot tipus d’edifici.

1.458,28 €/m2

4.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’edifici.

1.336,75 €/m2

4.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.215,24 €/m2

4.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

4.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

1.093,71 €/m2

4.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 850,66 €/m2

4.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements  estructurals. 
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria 
o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

607,61 €/m2

4.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin 
elements estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació 
de  façanes  sense  substitució  de  tancaments. 
(Aplicat a la superfície de façana).

364,56 €/m2

5.-  Edificis  de  jutjats.  Laboratoris  d’  anàlisi. 
Palaus d’ exposicions i congressos.

 

5.1.- OBRA NOVA  

5.1.1.- edifici  aïllat  (4 façanes) i  soterranis a partir 
del 3r en tot tipus d’ edifici.

1.346,11 €/m2

5.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en 
tot tipus d’ edifici.

1.233,93 €/m2

5.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.131,10 €/m2
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5.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

5.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

1.006,52 €/m2

5.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 785,23 €/m2

5.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements 
estructurals.  Rehabilitació  de  façanes  amb 
substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

560,88 €/m2

5.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin 
elements estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació 
de  façanes  sense  substitució  de  tancaments. 
(Aplicat a la superfície de façana).

336,52 €/m2

6.-  Aparhotel i  residències. Cementiris .  Centres 
de  culte.  Clubs  socials  amb  serveis.  Edificis 
administratius. Edificis de serveis públics. Hotels 
de 3*

 

6.1.- OBRA NOVA  

6.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 
3r en tot tipus d’ edifici.

1.233,93 €/m2

6.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 
2n en tot tipus d’ edifici.

1.131,10 €/m2

6.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.028,28 €/m2

6.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

6.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

925,44 €/m2

6.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 719,79 €/m2

6.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements 
estructurals.  Rehabilitació  de  façanes  amb 
substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

514,13 €/m2

6.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin 
elements estructurals ni  instal·lacions. Rehabilitació 
de  façanes  sense  substitució  de  tancaments. 
(Aplicat a la superfície de façana).

308,48 €/m2

7.- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alts 
equipaments. Edificis d’ oficines. Escoles i instituts 
grau  mig.  Hotels  de  2*.  Laboratoris  industrials. 
Locals  bancaris.  Oficines.  Pavellons  i  complexos 
esportius  i  d’  oci.  Restaurants  i  cafeteries. 
Habitatges unifamiliars de mes de 200m2.

 

7.1.- OBRA NOVA  

7.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 
3r en tot tipus d’ edifici.

1.121,76 €/m2
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7.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 
2n en tot tipus d’ edifici.

1.028,28 €/m2

7.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 934,80 €/m2

7.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

7.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

841,32 €/m2

7.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 654,36 €/m2

7.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements 
estructurals.  Rehabilitació  de  façanes  amb 
substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

467,40 €/m2

7.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin 
elements estructurals ni  instal·lacions. Rehabilitació 
de  façanes  sense  substitució  de  tancaments. 
(Aplicat a la superfície de façana).

280,44 €/m2

8.-  Construccions per turisme rural.  Dispensaris, 
CAP.  Hostals  i  pensions.  Hotels  d’  1*.  Llars  d’ 
infants i parvularis. Piscines cobertes. Habitatges 
unifamiliars  de  mes  de  150m2  i  de  menys  de 
200m2.

 

8.1.- OBRA NOVA  

8.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 
3r en tot tipus d’edifici.

1.009,58 €/m2

8.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 
2n en tot tipus d’edifici.

925,44 €/m2

8.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 841,32 €/m2

8.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

8.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

757,18 €/m2

8.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 588,91 €/m2

8.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements 
estructurals.  Rehabilitació  de  façanes  amb 
substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

420,65 €/m2

8.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin 
elements estructurals ni  instal·lacions. Rehabilitació 
de  façanes  sense  substitució  de  tancaments. 
(Aplicat a la superfície de façana).

252,39 €/m2

9.-  Botigues i comerços amb activitat. Estables de 
cria  intensiva  i  escorxadors.  Sales  d’  usos 
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múltiples.  Habitatges  unifamiliars  entre  40  fins  a 
150m2.

9.1.- OBRA NOVA  

9.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 
3r en tot tipus d’ edifici.

897,40 €/m2

9.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 
2n en tot tipus d’edifici.

822,62 €/m2

9.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 747,84 €/m2

9.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

9.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

673,05 €/m2

9.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 523,48 €/m2

9.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements 
estructurals.  Rehabilitació  de  façanes  amb 
substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

373,92 €/m2

9.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin 
elements estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació 
de  façanes  sense  substitució  de  tancaments. 
(Aplicat a la superfície de façana).

224,35 €/m2

10.- Habitatge plurifamiliar o col·lectiu. Vestidors.  

10.1.- OBRA NOVA  

10.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir 
del 3r en tot tipus d’edifici.

785,23 €/m2

10.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r 
i 2n en tot tipus d’edifici.

719,79 €/m2

10.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 654,36 €/m2

10.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

10.2.1.-  rehabilitació integral  d’ edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

588,91 €/m2

10.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 458,04 €/m2

10.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements 
estructurals.  Rehabilitació   de  façanes  amb 
substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana).

327,17 €/m2

10.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin 
elements estructurals ni instal·lacions. Rehabilitació 
de  façanes  sense  substitució  de  tancaments. 
(Aplicat a la superfície de façana).

196,30 €/m2
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11.-  Edificis d’ aparcaments. Locals i  magatzems 
comercials  sense  ús.  Pistes  poliesportives 
cobertes. Plantes altes edifici industrial.

 

11.1.- OBRA NOVA  

11.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir 
del 3r en tot tipus d’ edifici.

673,05 €/m2

11.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 
2n en tot tipus d’ edifici.

616,96 €/m2

11.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 560,88 €/m2

11.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

11.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

504,79 €/m2

11.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 392,61 €/m2

11.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements 
estructurals.  Rehabilitació   de  façanes  amb 
substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

280,44 €/m2

11.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin 
elements estructurals ni  instal·lacions. Rehabilitació 
de  façanes  sense  substitució  de  tancaments. 
(Aplicat a la superfície de façana).

168,26 €/m2

12.-  Construccions auxiliars o annexes. Edificis 
industrials , tallers i fàbriques. Garatges. Graners 
o granges. Quadres estables.

 

12.1.- OBRA NOVA  

12.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir 
del 3r en tot tipus d’ edifici.

560,88 €/m2

12.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 
2n en tot tipus d’ edifici.

514,13 €/m2

12.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 467,40 €/m2

12.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

12.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

420,65 €/m2

12.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 327,17 €/m2

12.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements 
estructurals.  Rehabilitació   de  façanes  amb 
substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

233,69 €/m2

12.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin 
elements estructurals ni  instal·lacions. Rehabilitació 

140,21 €/m2

 



 
Ajuntament de Bellvei

de  façanes  sense  substitució  de  tancaments. 
(Aplicat a la superfície de façana).
13.-  Magatzems  ,  naus  industrials,  casetes 
d’eines, petites construccions agrícoles

 

13.1.- OBRA NOVA  

13.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir 
del 3r en tot tipus d’edifici.

392,61 €/m2

13.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 
2n en tot tipus d’edifici.

359,89 €/m2

13.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 327,17 €/m2

13.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

13.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

294,45 €/m2

13.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 229,02 €/m2

13.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements 
estructurals.  Rehabilitació  de  façanes  amb 
substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

163,57 €/m2

13.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin 
elements estructurals ni  instal·lacions. Rehabilitació 
de  façanes  sense  substitució  de  tancaments. 
(Aplicat a la superfície de façana).

98,14 €/m2

14.- Coberts.  

14.1.- OBRA NOVA  

14.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir 
del 3r en tot tipus d’edifici.

336,52 €/m2

14.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 
2n en tot tipus d’edifici.

308,48 €/m2

14.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 280,45 €/m2

14.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

14.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant 
exclusivament les façanes.

252,39 €/m2

14.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 196,30 €/m2

14.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements 
estructurals.  Rehabilitació   de  façanes  amb 
substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

140,21 €/m2

14.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin 
elements estructurals ni  instal·lacions. Rehabilitació 

84,12 €/m2
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de  façanes  sense  substitució  de  tancaments. 
(Aplicat a la superfície de façana).

 
URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL.
 

Tipologia
Preu  de 
referència

1.- Piscines (sense cobrir). 514,13 €/m2

2.- Parcs i jardins. 186,96 €/m2

3.- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes 
i cobertes.  Graderies. Obres d’ urbanització.

140,21 €/m2

4.-  Estacionaments en superfície. Paviments d’ asfalt. 
Tanques i murs. Urbanització bàsica. (*)

102,82 €/m2

5.-  Urbanització  complementària.  (**).  Paviments  amb 
drenatge.

46,73 €/m2

6.- Condicionament de terreny. 23,36 €/m2

7.- Estesa de línia elèctrica soterrada 25,52 € m/l

8.- Estesa de línia elèctrica per façana 15,31 € m/l

9.- Estesa de línia elèctrica aèria 10,21 € m/l

Suport de formigó de línia elèctrica aèria 1.020,75 €/unitat

Suport metàl·lic de línia elèctrica aèria 1.837,34 €/unitat

 
(*)  Urbanització bàsica:
Moviment de terres                  15%
Xarxa de clavegueram             35%
Xarxa d’aigua                           15%
Xarxa d’electricitat                    20%
Telecomunicacions                   15%
 
(*) Urbanització complementària:
Pavimentació                            50%
Voreres                                     25%
Enllumenat                                10%
Jardineria i mobiliari urbà         15%
 
Valors per l’ àrea geogràfica de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’ Ebre i Terra  
Alta.
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EDIFICACIÓ. Edificacions de nova planta i addicions i obres de reforma i rehabilitació.
 
 
Tipologia Preu de referència

1.- Ascensor.  

 4.428,00 €/m2

2.-  Arquitectura  monumental.  Discoteques.  Hotels  5*.  Museus. 
Teatres, Auditoris. Sales de cinema.

 

2.1.- OBRA NOVA  

2.1.1.-  edifici  aïllat  (4  façanes)  i  soterranis  a  partir  del  3r  en tot  tipus 
d’edifici.

1.594,08 €/m2

2.1.2.-  edifici  en  testera  (3  façanes)  i  soterranis  1r  i  2n  en  tot  tipus 
d’edifici.

1.461,23 €/m2

2.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.328,40 €/m2

2.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

2.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant  exclusivament  les 
façanes.

1.195,55 €/m2

2.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 929,87 €/m2

2.2.3.-  reformes que no afectin elements  estructurals.  Rehabilitació de 
façanes  amb substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

664,19 €/m2

2.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni 
instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense  substitució  de 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

398,51 €/m2

3.- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris.  

3.1.- OBRA NOVA  

3.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus d’ 
edifici.

1.478,80 €/m2

3.1.2.-  edifici  en testera (3 façanes) i  soterranis 1r i  2n en tot  tipus d’ 
edifici.

1.363,82 €/m2
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3.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.239,84 €/m2

3.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

3.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant  exclusivament  les 
façanes.

1.115,85 €/m2

3.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 867,88 €/m2

3.2.3.-  reformes que no afectin elements  estructurals.  Rehabilitació de 
façanes  amb substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

619,92 €/m2

3.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni 
instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense  substitució  de 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

371,94 €/m2

4.-  Balnearis.  Biblioteques.  Hotels  de  4*.  Centres  d’ investigació  i 
laboratoris  universitaris.  Centres  penitenciaris.  Estacions, 
Aeroports  i  terminals  de  transport.  Facultats  i  escoles 
universitàries. Saunes. 

 

4.1.- OBRA NOVA  

4.1.1.-  edifici  aïllat  (4  façanes)  i  soterranis  a  partir  del  3r  en tot  tipus 
d’edifici.

1.381,52 €/m2

4.1.2.-  edifici  en  testera  (3  façanes)  i  soterranis  1r  i  2n  en  tot  tipus 
d’edifici.

1.266,40 €/m2

4.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.151,28 €/m2

4.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

4.2.1.-  rehabilitació  integral  d’  edifici  conservant  exclusivament  les 
façanes.

1.036,15 €/m2

4.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 805,89 €/m2

4.2.3.-  reformes que no afectin elements  estructurals.  Rehabilitació de 
façanes  amb substitució  de  fusteria  o  tancaments.  (Aplicat  a  la 
superfície de façana).

575,63 €/m2

4.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin  elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense 
substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

345,37 €/m2

5.-  Edificis  de  jutjats.  Laboratoris  d’  anàlisi.  Palaus  d’ 
exposicions i congressos.

 

 



 
Ajuntament de Bellvei

5.1.- OBRA NOVA  

5.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus 
d’edifici.

1.275,26 €/m2

5.1.2.-  edifici  en  testera  (3  façanes)  i  soterranis  1r  i  2n  en  tot  tipus 
d’edifici.

1.168,98 €/m2

5.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 1.062,72 €/m2

5.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

5.2.1.-  rehabilitació  integral  d’ edifici  conservant  exclusivament  les 
façanes.

956,44 €/m2

5.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 743,90 €/m2

5.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació 
de façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana).

531,36 €/m2

5.2.4.- reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals 
ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense  substitució  de 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

318,80 €/m2

6.-  Aparhotel i residències. Cementiris . Centres de culte. Clubs 
socials amb serveis. Edificis administratius. Edificis de serveis 
públics. Hotels de 3*

 

6.1.- OBRA NOVA  

6.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus 
d’ edifici.

1.168,98 €/m2

6.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus 
d’ edifici.

1.071,57 €/m2

6.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 974,16 €/m2

6.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

6.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les 
façanes.

876,73 €/m2

6.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 681,91 €/m2

6.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació 
de façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana).

487,07 €/m2

6.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin  elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense 
substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

292,24 €/m2

7.-  Centres  mèdics,  consultoris.  Despatxos  amb  alts 
equipaments. Edificis d’ oficines. Escoles i instituts grau mig. 
Hotels  de  2*.  Laboratoris  industrials.  Locals  bancaris. 
Oficines. Pavellons i complexos esportius i d’ oci. Restaurants 
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i cafeteries. Habitatges unifamiliars de mes de 200m2.
7.1.- OBRA NOVA  

7.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus 
d’ edifici.

1.062,72 €/m2

7.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus 
d’ edifici.

974,16 €/m2

7.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 885,60 €/m2

7.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

7.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les 
façanes.

797,04 €/m2

7.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 619,92 €/m2

7.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació 
de façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana).

442,80 €/m2

7.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin  elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense 
substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

265,68 €/m2

8.- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. Hostals 
i pensions. Hotels d’ 1*. Llars d’ infants i parvularis. Piscines 
cobertes. Habitatges unifamiliars de mes de 150 i menys de 
200m2.

 

8.1.- OBRA NOVA  

8.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus 
d’ edifici.

956,44 €/m2

8.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus 
d’ edifici.

876,73 €/m2

8.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 797,04 €/m2

8.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

8.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les 
façanes.

717,33 €/m2

8.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 557,92 €/m2

8.2.3.- reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació 
de façanes amb substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la 
superfície de façana).

398,51 €/m2

8.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin  elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense 
substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

239,11 €/m2

9.-  Botigues  i  comerços  amb  activitat.  Estables  de  cria 
intensiva  i  escorxadors.  Sales  d’ usos múltiples.  Habitatges 
unifamiliars entre 40 fins a 150m2.
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9.1.- OBRA NOVA  

9.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot tipus 
d’edifici.

850,17 €/m2

9.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus 
d’edifici.

779,32 €/m2

9.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 708,48 €/m2

9.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

9.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les 
façanes.

637,62 €/m2

9.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 495,92 €/m2

9.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements  estructurals. 
Rehabilitació   de  façanes  amb  substitució  de  fusteria  o 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

354,24 €/m2

9.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin  elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense 
substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

212,54 €/m2

10.- Habitatge plurifamiliar o col·lectiu. Vestidors.  

10.1.- OBRA NOVA  

10.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot 
tipus d’ edifici.

743,90 €/m2

10.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus 
d’ edifici.

681,91 €/m2

10.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 619,92 €/m2

10.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

10.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les 
façanes.

557,92 €/m2

10.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 433,93 €/m2

10.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements  estructurals. 
Rehabilitació   de  façanes  amb  substitució  de  fusteria  o 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

309,95 €/m2

10.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin  elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense 
substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

185,97 €/m2

11.-  Edificis d’ aparcaments.  Locals i  magatzems comercials 
sense ús. Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes edifici 
industrial.

 

11.1.- OBRA NOVA  

11.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i  soterranis a partir del 3r en tot 637,63 €/m2
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tipus d’ edifici.

11.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus 
d’ edifici.

584,49 €/m2

11.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 531,36 €/m2

11.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

11.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les 
façanes.

478,22 €/m2

11.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 371,94 €/m2

11.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements  estructurals. 
Rehabilitació   de  façanes  amb  substitució  de  fusteria  o 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

265,68 €/m2

11.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin  elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense 
substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

159,40 €/m2

12.-  Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials , 
tallers  i  fàbriques.  Garatges.  Graners  o  granges.  Quadres 
estables.

 

12.1.- OBRA NOVA  

12.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot 
tipus d’edifici.

531,36 €/m2

12.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus 
d’edifici.

487,07 €/m2

12.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 442,80 €/m2

12.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

12.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les 
façanes.

398,51 €/m2

12.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 309,95 €/m2

12.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements  estructurals. 
Rehabilitació   de  façanes  amb  substitució  de  fusteria  o 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

221,39 €/m2

12.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin  elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense 
substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

132,83 €/m2

13.-  Magatzems  ,naus  industrials,  casetes  d’eines,  petites 
construccions agrícoles.

 

13.1.- OBRA NOVA  

13.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot 
tipus d’edifici.

371,94 €/m2

13.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus 340,95 €/m2
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d’edifici.

13.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 309,95 €/m2

13.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

13.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les 
façanes.

278,96 €/m2

13.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 216,97 €/m2

13.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements  estructurals. 
Rehabilitació   de  façanes  amb  substitució  de  fusteria  o 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

154,96 €/m2

13.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin  elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense 
substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

92,98 €/m2

14.- Coberts.  

14.1.- OBRA NOVA  

14.1.1.- edifici aïllat (4 façanes) i soterranis a partir del 3r en tot 
tipus d’edifici.

318,81 €/m2

14.1.2.- edifici en testera (3 façanes) i soterranis 1r i 2n en tot tipus 
d’edifici.

292,25 €/m2

14.1.3.- edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes) 265,69 €/m2

14.2.- OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ  

14.2.1.- rehabilitació integral d’ edifici conservant exclusivament les 
façanes.

239,11 €/m2

14.2.2.- reformes que afectin elements estructurals. 185,97 €/m2

14.2.3.-  reformes  que  no  afectin  elements  estructurals. 
Rehabilitació   de  façanes  amb  substitució  de  fusteria  o 
tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

132,83 €/m2

14.2.4.-  reformes  de  poca  entitat  que  no  afectin  elements 
estructurals  ni  instal·lacions.  Rehabilitació  de  façanes  sense 
substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de façana).

79,69 €/m2

 
 
URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL.
 
Tipologia Preu de referència

1.- Piscines (sense cobrir). 487,07 €/m2

2.- Parcs i jardins. 177,12 €/m2

 



 
Ajuntament de Bellvei

3.-  Càmpings  i  pistes  esportives  descobertes.  Façanes  i 
cobertes.  Graderies. Obres d’ urbanització.

132,83 €/m2

4.- Estacionaments en superfície. Paviments d’ asfalt. Tanques i 
murs. Urbanització bàsica. (*)

97,41 €/m2

5.- Urbanització complementària. (**). Paviments amb drenatge. 44,27 €/m2

6.- Condicionament de terreny. 22,13 €/m2

7.- Estesa de línia elèctrica soterrada 25,52 € m/l

8.- Estesa de línia elèctrica per façana 15,31 € m/l

9.- Estesa de línia elèctrica aèria 10,21 € m/l

Suport de formigó de línia elèctrica aèria 1.020,75 €/unitat

Suport metàl·lic de línia elèctrica aèria 1.837,34 €/unitat

 
(*)  Urbanització bàsica:
Moviment de terres                  15%
Xarxa de clavegueram             35%
Xarxa d’ aigua                          15%
Xarxa d’ electricitat                   20%
Telecomunicacions                   15%
 
(*) Urbanització complementària:
Pavimentació                            50%
Voreres                                     25%
Enllumenat                                10%
Jardineria i mobiliari urbà         15%
 
 
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 5          
REGULADORA  DE  L'IMPOST  SOBRE  L’INCREMENT  DEL  VALOR  DELS  TERRENYS 
URBANS
 
Article 1. Naturalesa i fet imposable. Casos de no subjecció.
 

1.     L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut  
directe que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i 
els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a 
efectes  de  l'Impost  sobre  béns  immobles,  posat  de  manifest  a  conseqüència  de  la 
transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió 
de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre aquests terrenys.

 
2.   No estan subjectes a aquest impost:

a)       L'increment de valor que experimenten els terrenys que tenen la consideració de 
rústics a efectes de l'Impost sobre béns immobles. En conseqüència amb això, està 
subjecte  l'increment  de  valor  que  experimenten  els  terrenys  que  han  de  tenir  la 
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consideració  d'urbans,  a  efectes  de  l'esmentat  Impost  sobre  béns  immobles,  amb 
independència de si estan o no contemplats com a tals en el cadastre o en el padró 
d'aquell. 
b)       Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, 
adjudicacions que al seu favor i en pagament d'elles es verifiquen i transmissions que 
es  fan  als  cònjuges  en  pagament  dels  seus  havers  comuns. En  els  matrimonis 
subjectes al Dret Civil  Català les adjudicacions de béns als cònjuges de conformitat 
amb els articles 231.27. 231.28, 232.5, 232.7, 232.8, 232.12, 232.36 i 232.38 del Codi 
de Família de Catalunya aprovat per la Llei 25/2010, de 29 de juliol.
c)       Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 
conseqüència  del  compliment  de  sentències  en  els  casos  de  nul·litat,  separació  o 
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
d)       Les transmissions de béns relacionades als apartats b) i c) d’aquest article, fetes 
pels membres d’unions estables de parella, constituïdes d’acord amb les lleis d’unions 
d’aquest  tipus,  sempre  que  hagin  regulat  en  document  públic  les  seves  relacions 
patrimonials.
e)       Les transmissions de terrenys realitzades en virtut d’operacions a les que resulti 
aplicable el règim especial de les fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvi de 
valors  regulat  al  Capítol  VII  del  Títol  VII  del  Text  refós de la Llei  de l’Impost  sobre 
Societats, aprovat per Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, a excepció de les 
relatives a terrenys que, transmesos en virtut d’operacions no dineràries, no es troben 
integrats en un branca d’activitat.
f)        Les  transmissions  de  terrenys  com  a  resultat  d’operacions  distributives  de 
beneficis  i  càrregues  per  aportacions  dels  propietaris  inclosos  en  actuacions  de 
transformacions urbanístiques, i les adjudicacions a favor dels esmentats propietaris en 
proporció  als  terrenys  que  han  aportat,  en  els  termes  establerts  en  el  Decret  Llei  
1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Quan  el  valor  de  les  parcel·les  adjudicades  a  un  propietari  excedeixi  del  que 
proporcionalment correspongui als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació 
estarà subjecte a aquest impost.

g)     No es meritarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns 
immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració 
Bancària, SA regulada en la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de 
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagin transferit,  
d'acord amb el que estableix l'article 48 del Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre,  
pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de gestió d'actius.
h)     No  es  produirà  la  meritació  de  l'impost  amb  ocasió  de  les  aportacions  o 
transmissions  realitzades  per  la  Societat  de  Gestió  d'Actius  Procedents  de  la 
Reestructuració Bancària, SA, a entitats participades directament o indirectament per 
aquesta Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de 
vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com 
a conseqüència d'aquesta.
i)     No es meritarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades 
per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, o per 
les entitats constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons 
d'actius bancaris, a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 
14 de novembre. 
j)     No es meritarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre 
els esmentats Fons durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons 
de Reestructuració Ordenada Bancària als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició 
addicional desena.
k)       En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre 
d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput 
per  causa  de  la  transmissió  derivada  de  les  operacions  relacionades  als  números 
anteriors.
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Article 2. Nul·litat de les transmissions.
 

1.     Quan es  declara  o reconeix  judicialment  o administrativament  per  resolució ferma 
haver tingut lloc la nul·litat, resolució de l’acte o contracte determinant de la transmissió del 
terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre el mateix, el subjecte  
passiu té dret a la devolució de l’import satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li  
hagi produït efectes lucratius i la reclamació de la devolució es fa en el termini de quatre  
anys des que la resolució va quedar ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no 
es justifica que els interessats han d’efectuar les recíproques devolucions a què es refereix  
l’article 1.295 del Codi Civil. Encara que l’acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, 
si  la  rescissió  o  resolució  es  declara  per  incompliment  de les  obligacions  del  subjecte 
passiu de l’impost, no és d’aplicació cap devolució.
 
Aquesta devolució tindrà la consideració de devolució per raó de matèria tributaria, per la 
qual cosa el seu tractament serà d’ingrés degut.

 
2.     Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no és 
procedent  la  devolució  de l’impost  satisfet  i  es  considera  com un  acte  nou subjecte  a 
tributació.  Com a mutu acord s’estima l’avinença en un acte de conciliació o el  simple 
assentiment  a la demanda.

 
Article 3. Subjectes passius.
 

1.     És subjecte passiu de l'Impost a títol de contribuent:
a)     En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a 
què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
que adquireix el terreny o a favor del qual es constitueix o transmet el dret real de què 
es tracta.
b)     En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a  
què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
que transmet el terreny, o que constitueix o transmet el dret real de què es tracti.

 
2.     En el supòsit referit a la lletra b) de l'apartat anterior, té la consideració de subjecte  
passiu substitut del  contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix  
l'article 35.4 de la Llei  58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquireix el  
terreny o a favor de la qual es constitueix o transmet el dret real de què es tracta, quan el  
contribuent és una persona física no resident a Espanya.
 
3.     Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 
passiu canvia  el  seu domicili,  està  obligat  a  comunicar-ho a  l’Administració competent, 
mitjançant declaració expressa a aquest efecte, i el canvi de domicili no produeix efectes 
davant l’Administració fins el moment de presentació de l’esmentada declaració. No obstant 
l’Administració pot rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna 
comprovació.

 
Article 4. Exempcions.
 

1.     Estan exempts els increments de valor que es manifesten com a conseqüència dels 
següents actes:

a)     La constitució i transmissió de drets de servitud.
b)     Les transmissions de béns que estan dintre del perímetre delimitat com a Conjunt 
històric artístic, o han estat declarats individualment d'interès cultural, segons l'establert 
a  la  Llei  16/1985,  de  25  de  juny,  del  Patrimoni  històric  espanyol,  quan  els  seus 
propietaris  o  titulars  de  drets  acrediten  que  s'han  realitzat  a  llur  càrrec  obres  de 

 



 
Ajuntament de Bellvei

conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 

Per gaudir d'aquesta exempció cal reunir els següents requisits:

-        Les  obres  de conservació,  millora  o  rehabilitació  s'han de  realitzar  durant  el  
període  de  generació  del  tribut,  després  de  l’obtenció  de  la  corresponent  llicència 
municipal  i  de  conformitat  amb  les  normes  reguladores  del  règim  de  protecció 
d’aquesta classe de béns.
-        El  cost  de les obres ha de representar com a mínim el  10 per 100 del  valor  
cadastral de l'immoble.
-        Si s'ha rebut qualsevol mena de subvenció o ajuts destinats a finançar encara 
que parcialment el cost de les obres, l'import d'aquests ajuts minora el cost de les obres 
als efectes de la determinació del percentatge de l'apartat anterior.

Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:

-        Acreditació  que  el  bé immoble es  troba  dintre  del  perímetre  delimitat  com a 
Conjunt històric i artístic, o que ha estat declarat individualment d'interès cultural.
-        Llicència municipal d’autorització de  les obres.
-        Certificat expedit per la direcció de les obres, en el que es posa de manifest que 
l'actuació consisteix en la realització d'obres de conservació, millora o rehabilitació, així  
com el cost d'execució de les mateixes.

2.     Així  mateix, estan exempts d'aquest  impost els corresponents increments de valor 
quan l'obligació de satisfer aquell recau sobre les següents persones o entitats:

a)   L'Estat,  les  Comunitats  autònomes  i  les  entitats  locals,  a  les  que  pertany  el 
municipi,  així  com els  organismes  autònoms de l'Estat  i  les  entitats  de dret  públic  
d'anàleg caràcter de les Comunitats autònomes i d'aquestes entitats locals. 

b)   El municipi de la imposició i demés entitats locals integrades o en les que s'integra 
aquest municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter 
al dels organismes autònoms de l'Estat.

c)   Les entitats definides en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les 
entitats  sense fins lucratius i  dels  incentius  fiscals  al  mecenatge,  si  compleixen els 
requisits  establerts  en  aquesta  norma.  D’aquesta  manera,  s’haurà  de  comunicar  a 
l’Ajuntament l’exercici de l’opció d’acollir-se a aquest benefici i acreditar el compliment 
dels requisits i supòsits relatius al règim fiscal especial regulat en el Títol II de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 
incentius fiscals al mecenatge. 

d)   Les entitats gestores de la Seguretat  Social  i  les Mutualitats de previsió social,  
regulades  a  la  Llei  30/1995,  de  8  de  novembre,  d'Ordenació  i  Supervisió  de  les 
assegurances privades.

e)   Els  titulars  de  concessions  administratives  reversibles  respecte  als  terrenys    
afectes a les mateixes.

f)    La Creu Roja Espanyola

g)   Les persones o entitats a favor de les quals s'ha reconegut l'exempció en tractats o 
convenis internacionals.
h)   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, quan sigui 
persona física, per la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre 
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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.

Per tenir dret a aquesta exempció es requereix que el deutor o avalador transmitent o 
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de l’alienació 
de l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute 
hipotecari.  Es  presumirà  el  compliment  d’aquest  requisit.  No  obstant,  si  amb 
posterioritat  es  comprovés  el  contrari,  es  procedirà  a  girar  la  liquidació  tributària 
corresponent.

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.

 
Article 5. Determinació de la quota líquida.
 

1.   La base imposable de l'impost està constituïda per l'increment de valor dels terrenys, 
que es posa de manifest en el moment de la meritació i s’experimenta al llarg d'un període 
màxim de vint anys, d'acord amb les següents regles:

a)     El valor del terreny en el moment de la meritació resulta del que s'estableix al Text  
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

b)     El valor del terreny en el moment de la meritació, d'acord amb l'apartat anterior, es  
multiplica pel percentatge obtingut per l’aplicació de les següents operacions:
Es  calcula  el  nombre  d'anys  complerts  al  llarg  dels  quals  s'ha  posat  de  manifest 
l'increment  de valor,  tot  respectant  el  màxim establert  anteriorment.  Aquest  nombre 
d'anys  es  multiplica  pel  percentatge  que  li  correspon  d'acord  amb  el  període  de 
generació que es determina a la taula que figura a l’annex d’aquesta Ordenança.

 
2.    La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable obtinguda per 
aplicació de l’apartat anterior el tipus de gravamen que li és d’aplicació segons la taula que 
figura a l’annex d’aquesta Ordenança.

 
3.     La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra amb l'import de la bonificació que pot  
ser d'aplicació.

 
Article 6. Meritació 
 

1.     L'impost es merita:
a)     Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre 
vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.
b)     Quan es  constitueix  o  transmet  qualsevol  dret  real  de gaudiment  limitatiu  del  
domini, en la data en que té lloc la constitució o transmissió.
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2.   Als actes o contractes en els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es fa  
d’acord amb les prescripcions contingudes al Codi Civil. Si és suspensiva no es liquida 
l’impost fins que aquesta es compleix, i en tot cas, es considerarà que es compleix quan 
l’adquirent  ha entrat  en possessió  de l’immoble.  Si  la  condició  és  resolutòria,  s’exigeix 
l’impost quan la condició es compleix.

 
Article 7. Règim de gestió 
 
La gestió, la liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària i les 
actuacions  d’inspecció,  són  competència  de  l'Ajuntament,  i  abasten  les  funcions  de 
reconeixement  i  denegació  d'exempcions  i  bonificacions,  realització  de  les  liquidacions 
conduents  a  la  determinació  dels  deutes  tributaris,  emissió dels  documents  de cobrament, 
resolució  dels  expedients  de  devolució  d’ingressos  indeguts,  resolució  de  recursos  que 
s'interposen contra aquests actes, comprovació de les situacions de manca de declaració i  
actuacions per l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en 
aquest apartat, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que 
s'han pogut realitzar a favor de la Diputació de Tarragona, en aquest cas s’estarà al contingut 
dels esmentats acords. 

Article 8. Règim de declaració 
 

1.  Els subjectes passius estan obligats a presentar davant l’Ajuntament declaració tributària, 
a la que s’ha d’adjuntar la següent documentació:

a)       Transmissions de la propietat entre vius. El document públic o privat acreditatiu 
de la transmissió de la propietat.
b)       Transmissions  de  la  propietat  per  causa  de  mort.  El  document  públic 
d’acceptació d’herència.
c)       Constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini. El  
document públic o privat acreditatiu de la constitució o transmissió d'aquests drets.
 

2.  La  declaració  esmentada  a  l’apartat  anterior  s’haurà  de  presentar  en  els  següents 
terminis, a comptar des de la data en la qual es produeix el meritament de l’impost:

a)       Quan es tracta d’actes entre vius, el termini és de trenta dies hàbils.
b)       Quan es tracta d’actes per causa de mort, el termini és de sis mesos. No obstant 
aquest  termini  es pot  prorrogar fins a un any,  sempre que el  subjecte passiu, amb 
anterioritat a la finalització del termini inicial, sol·liciti aquesta pròrroga. 
 

3.    A més dels obligats a declarar recollits en l'apartat 1 d'aquest article, l'Administració 
gestora del tribut pot realitzar liquidacions en atenció a la informació facilitada per aquells  
que, d’acord amb el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estan obligats a subministrar-la,  com són els 
següents:

a)     A les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, sempre que s’ha produït per negoci jurídic 
entre vius, el donant o la persona que constitueix o transmet el dret real de que es  
tracta.

b)     A les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual 
es constitueix o transmet el dret real de que es tracta.

c)     Els Notaris que dins de la primera quinzena de cada trimestre estan obligats a 
trametre una relació o índex comprensiu de tots els documents per ells autoritzats en el  
trimestre anterior, en els que es contenen fets, actes o negocis jurídics que posen de 
manifest  la  realització  del  fet  imposable  d’aquest  impost,  amb excepció  dels  actes 
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d’última voluntat. També estan obligats a trametre, dins del mateix termini, una relació 
dels documents privats, comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que 
els  han estat  presentats  per  coneixement  o  legitimació  de signatures.  Tot  l’anterior 
s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert a la Llei general  
tributària.

d)     La informació obtinguda per la pròpia Administració a conseqüència de l'exercici 
de les potestats administratives.

 
Article 9. Liquidacions Tributàries.
 

1.     L'Ajuntament  practica  liquidacions  tributàries  a  conseqüència  d'aquells  actes  o 
contractes que posen de manifest la realització del fet imposable.

 
2.     Les  liquidacions  es  notifiquen  de  conformitat  amb l’article  102  de  la  Llei  general 
tributària i s'atorga el període de pagament de l'article 62.2 de la mateixa Llei. 

 
3.     Contra l'esmentada notificació es pot interposar el recurs de reposició regulat a l'article 
14 del Text refós de la Llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5  
de març.

Article 10. Infraccions i sancions. 
 
En tot allò que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de  
les sancions que els corresponen en cada cas, cal aplicar el règim regulat per la Llei general  
tributària i les disposicions que la complementen i la despleguen.
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS
 
Primera: La present Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys 
de naturalesa urbana es completa amb l’annex que s’incorpora a la mateixa: 
 
Annex: Conté els elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com la 
imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament.
 
Segona:  Les  modificacions  produïdes  per  la  Llei  de  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  o 
qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran 
d’aplicació  automàtica,  entenent-se  modificat  el  text  d’aquesta  Ordenança  per  la  nova 
disposició.
 
 
DISPOSICIÓ FINAL
 
Aquesta  ordenança  fiscal,  aprovada  pel  Ple  en  sessió  celebrada  a..................  a........ 
de................. de......... comença a regir el dia 1 de gener de 2019, i continua vigent mentre no  
se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, 
resten vigents. L’annex amb els elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària 
no han estat modificats.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas dient que es proposa la modificació de l’apartat de 
bonificacions de serveis a la piscina municipal que s’ha manifestat a la Comissió Informativa. 
Així  també les models tipus de la Diputació de Tarragona es modifica el tipus impositiu
Manifesta el Sr. Alcalde dient que s’adapta i es modifica el text normatiu mantenint el mateix 
tipus impositiu.
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Es considera adequat modificar l’apartat de bonificacions de la taxa per la prestació de serveis  
a la piscina municipal afegint una o a pensionistes, quedant la redacció d’aquest punt de la 
següent manera: «majors de 65 anys i/o pensionistes».

Es sotmet a vot la proposta amb la modificació proposada quedant el resultat de la següent  
manera:

Vots a favor: 11  corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC, 04 del 
PDeCAT)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat 
modificant l’apartat de bonificacions de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal  
afegint una o a pensionistes, quedant la redacció d’aquest punt de la següent manera: «majors 
de 65 anys i/o pensionistes».

7.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT, 2N TRIMESTRE 2018.  (EXP. 2018/64)

El secretari dóna lectura del següent:

I.- NORMATIVA APLICABLE.

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mitjà de pagament a proveïdors
 
II.- ANTECEDENTS DE FET.
 
El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, mesura el  
retard en el  pagament  del  deute comercial  en termes econòmics,  com a indicador  diferent 
respecte del període legal de pagament que estableix el Text refós de la Llei de contractes del  
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 9/2017 i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,  
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
Aquesta mesura amb criteris  estrictament econòmics pot  prendre valor  negatiu, tant  en les 
operacions pagades coma les pendents de pagament, si l’Administració paga abans que hagin 
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra o 
si al final del període per a la remissió de la informació encara no han transcorregut, a les 
operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.
 
III.- RAONAMENTS JURÍDICS.
 
Primer.- Operacions incloses en el càlcul.
 
Es tindran en compte les factures expedides des de l’1 de gener de 2017 que constin en el  
registre  comptable  de  factures  o  sistema  equivalent  i  les  certificacions  mensuals  d’obra 
aprovades a partir de la mateixa data. Queden excloses les obligacions de pagament contretes 
entre  entitats  que  tinguin  la  consideració  d’Administracions  públiques  en  l’àmbit  de  la 
comptabilitat nacional i les obligacions de pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels  
pagaments proveïdors. Així  mateix, queden excloses les propostes de pagament que hagin 
estat  objecte  de  retenció  com  a  conseqüència  d’embargaments,  manaments  d’execució, 
procediments administratius  de compensació o actes  anàlegs dictats  per  òrgans judicials  o 
administratius.
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Segon.- Terminis de la presentació.
 
La disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 estableix que: “Mentre no es produeixi  
la  modificació  de  l’Ordre  HAP/2105/2012,  l’1  d’octubre,  les  comunitats  autònomes  i  les 
corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del Text refós d 
ela Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, han de remetre al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions públiques aquesta informació 
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització d’aquest 
trimestre
 
L’Ajuntament de Bellvei va complir amb l’obligació de presentar la informació requerida al segon 
trimestre del 2018, el dia 26/07/2018
 
S’adjunta captura de les dades enviades al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques del 
segon  trimestre del 2018
 
Codi de l’entitat Entitat Ràtio  d’operacions 

pagades
Ràtio 
d’operacions 
pendents  de 
pagament

Període  mitjà  de 
pagament trimestral

09-43-024-AA-000 Bellvei 34,92 3,52 19,91

 
S’ha donat compte a la Comissió Informativa de 4 d’octubre de 2018.

S’informa als efectes oportuns.

El Ple es dóna per assabentat.

8. PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIONS DE LA LLEI 50/1999, DE 23 DE 
DESEMBRE,  SOBRE  LA  TINENÇA  DE  GOSSOS  CONSIDERATS  POTENCIALMENT 
PERILLOSOS.  (EXP. 1392/2018)

El Secretari dóna lectura del següent:

En  data  14  de  setembre  de  2018,  ha  tingut  entrada  en  aquest  Ajuntament  la  denúncia 
realitzada per els MOSSOS D’ESQUADRA, acta número 721201/18 de data 05/08/2018, en 
relació amb els  següents fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa en matèria 
d'animals potencialment perillosos:  

 
- Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal pertinent.
- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 €.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
- No tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos perillós.
- Deixar anar un gos potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per 
evitar que s’escapi o que s’extraviï. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 4 d’octubre de 2018 i examinada la 
documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l'article 13 de 
la  Llei  50/1999,  de  23  de  desembre,  sobre  el  Règim  Jurídic  de  la  Tinença  d'Animals 
Potencialment Perillosos i amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
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Bases de Règim Local,
 
PROPOSA:
 
Primer. Incoar expedient sancionador per infracció de la Llei  50/1999, de 23 de desembre,  
sobre  la  tinença  de  gossos  considerats  potencialment  perillosos,  dels  quals  es  presumeix 
responsables, a les següents persones: el senyor amb DNI ...521 D.
 
Segon. Que els fets referenciats poden ser constitutius d'infracció administrativa en matèria de 
tinença de gossos perillosos, tipificada com molt greu, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
podent-los correspondre una sanció entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, tal com estableix l'article 
13.5 del mateix text legal. 
 
Tercer.  Nomenar  com  a  òrgan  instructor  del  procediment  sancionador  al  senyor  Manuel 
Pahissa Casas, i com a Secretaria a la senyora Cristina Paniello Carrillo.  Així mateix, s'estarà a 
l'establert sobre abstenció i recusació en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic.
 
Quart. Una vegada finalitzada la instrucció del procediment, i depenent de la qualificació de la 
infracció, es remetran les actuacions a l'òrgan competent per resoldre.
 
Cinquè.  Advertir  que,  iniciat  el  procediment  sancionador,  si  l'infractor  reconeix  la  seva 
responsabilitat o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció, se li aplicarà 
una reducció del 20% sobre l'import de la sanció que pogués correspondre, sempre que deixi 
constància del seu desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa 
contra la sanció.
 
L'efectivitat  de  les  citades  reduccions  estarà  condicionada  al  desistiment  o  renúncia  de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
 
Sisè. Notificar la present resolució d'incoació del procediment als interessats.
 
Setè.  Comunicar a l'Instructor la iniciació de l'expedient amb trasllat  de quantes actuacions 
existeixin sobre aquest tema, així mateix, notificar la present resolució als interessats, entenent  
en tot cas per tal a l'inculpat, indicant-los que disposaran d'un termini de quinze dies per aportar  
quantes al·legacions, documents i informacions estimin convenients i, si escau, proposar prova 
concretant els mitjans que pretenguin valer-se, quedant l'expedient a la seva disposició en les 
oficines municipals.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas dient que està a favor de l’expedient sancionador.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

 
Vots a favor: 11  corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC, 04 del 
PDeCAT)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

 Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.

9.  APROVACIÓ  CONVENI  DE  COPRODUCCIÓ  RADIOFÒNICA  D’UN  PROGRAMA 
ANOMENAT  “PENEDÈS  EN  XARXA”  ENTRE  XARXA  AUDIOVISUAL  LOCAL,  SL  I 
L’AJUNTAMENT DE BELLVEI (BELLVEIRADIO)  (EXP. 1629/2018)
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El secretari dóna lectura del següent:

Vist  la  Provisió  d’alcaldia  de data  26/09/2018 en  el  qual  es  demana  informe de Secretari  
Intervenció sobre el procediment a seguir per l’aprovació.

Aquest  conveni  té  per  objecte  regular  les  condicions  de  coproducció,  cessió,  distribució  i  
emissió d’un programa radiofònic amb les següents característiques:

-  Títol: “PENEDÈS EN XARXA”.

- Sinopsi: Magazine amb marcat accent territorial que aglutina cinc emissores de les comarques 
de  l’Alt  i  Baix  Penedès,  amb  la  voluntat  d’oferir  un  programa  d’informació,  divulgació  i  
entreteniment, de l’actualitat. 

- Entitats col·laboradores: Ràdio Canal 20 Olèrdola, Ràdio Sant Sadurní, Bellvei Ràdio i Ràdio 
Sant Jaume dels Domenys.  

- Periodicitat: de dilluns a divendres, de 9:00 a 12:00h. 

- Temporada: 2018. 

- Període previst d’emissió: del 12/09/2018 al 31/12/2018.

Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data 26/09/2018.
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de 4 d’octubre de 2018,
 
PROPOSO:
 
Primer.-  APROVAR conveni  Xarxa  Audiovisual  Local,  SL,  de  regulació  les  condicions  de 
producció, cessió i emissió de coproducció radiofònica d’un programa anomenat “Penedès en 
Xarxa”  entre  la  Xarxa  Audiovisual  Local,  SL i  l’Ajuntament  de  Bellvei  (Bellvei  ràdio)  que 
s’adjunta a l’annex
 
Segon.  FACULTAR a l’Alcalde Sr. Fèlix Sans Mañé per a la signatura d'aquest conveni amb 
Xarxa Audiovisual Local, SL
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord al Xarxa Audiovisual Local, SL
 
Quart.- PUBLICAR el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar compliment a la  
Llei  19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i  bon 
govern.
 
ANNEX
 
CONVENI DE COPRODUCCIÓ RADIOFÒNICA D’UN PROGRAMA ANOMENAT “PENEDÈS 
EN XARXA” ENTRE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL I L’AJUNTAMENT DE BELLVEI 
(BELLVEI RÀDIO)
 
Barcelona, 
 
R E U N I T S
 
D’una  banda,  la  XARXA  AUDIOVISUAL  LOCAL,  SL, amb  CIF  B65908337  i  domicili  a 
Barcelona  (08028),  Travessera  de  les  Corts,  núm.  131-159,  Recinte  Maternitat  -  Pavelló 
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Cambó,  representada  pel  Sr.  Xavier  Escribà  i  Vivó,  com  a  Gerent  segons  escriptura  de 
nomenament de càrrec, autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Antoni Rosselló i Mestre, de 
data 12 de març de 2013, amb número de protocol 670. 
 
De  l’altra,  L’AJUNTAMENT DE BELLVEI, amb  CIF  P4302400I  domicili  social  a  Plaça  de 
l’Esglèsia,  núm. 1,  43719 Bellvei,  representat  pel  Sr.  Fèlix  Sans Mañé,  com a  Alcalde del 
mateix, nomenat en sessió plenària de l’Ajuntament de data 13 de juny de 2015.
 
Ambdues parts, es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a contractar i  
obligar-se i
 
M A N I F E S T E N

I.- Que la Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL) és una societat mercantil limitada de 
capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió del servei públic  
de caràcter  econòmic de suport  i  foment  de la  comunicació  audiovisual  local;  amb aquest 
objectiu, gestiona La Xarxa, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis adreçats 
als mitjans de comunicació local. 
 
II.- Que L’AJUNTAMENT DE BELLVEI (BELLVEI RÀDIO), (en endavant, LA PRODUCTORA), 
que  té  per  objecte  entre  d'altres,  i  en  virtut  dels  seus  estatuts,  la  producció  d’obres 
radiofòniques, i compta amb l’experiència i els mitjans tècnics, materials i humans necessaris 
per a desenvolupar les activitats pròpies del seu objecte amb la màxima eficiència i qualitat, ha  
presentat a la XAL un projecte per a la producció d’una obra radiofònica.
 
III.- Que LA PRODUCTORA ha adquirit la totalitat dels drets de propietat intel·lectual, industrial i 
d’imatge  que  necessàriament  hagi  d’aportar  per  al  desenvolupament  de  la  seva  activitat  
professional i el resultat que se’n derivi. 
 
IV.- Que LA PRODUCTORA és una entitat adherida al Protocol General de Serveis de la XAL i 
d’acord  a  l’establert  a  l’esmentat  Protocol  General,  la  XAL  actua  com  a  estructura  de 
concertació, cooperació i coordinació de les seves entitats adherides en benefici  del mateix 
sector per tal de garantir-ne la seva viabilitat i singularitat en el territori i col·labora amb elles 
compartint  els  objectius  i  estratègies  que  permeten  optimitzar  els  recursos  disponibles  en 
benefici d’una millor oferta de continguts i  serveis; i, en tant que estructura de coordinació,  
coprodueix o encarrega la producció de programes a les televisions de proximitat o a aquelles  
productores  que  presentin  propostes  d’interès  per  a  la  XAL i/o  per  a  les  seves  entitats  
adherides. 
 
V. Que les Normes Internes de Contractació de la XAL estableixen, al seu article 3.2.2, que la 
contractació audiovisual s’adjudicarà de manera directa quan el contractista sigui una de les 
entitats adherides al Protocol General de Serveis de la XAL, en tenir, per raó de la seva adhesió 
a l’esmentat Protocol, la facultat de produir o coproduir programes i continguts, tot cedint els  
drets d’explotació a la societat.
 
VI.- Que LA PRODUCTORA ha adquirit la totalitat dels drets de propietat intel·lectual, industrial i  
d’imatge  que  necessàriament  hagi  d’aportar  per  al  desenvolupament  de  la  seva  activitat  
professional i el resultat que se’n derivi. 
 
VII.- Que és d’interès de la XAL que LA PRODUCTORA realitzi el programa radiofònic que a 
continuació  s’especifica  per  a  la  qual  cosa  les  parts  formalitzen  el  present  contracte  de 
coproducció, en base a les següents
 
CLÀUSULES
 
PRIMERA. Objecte.
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El present contracte té per objecte regular les condicions de coproducció, cessió, distribució i  
emissió d’un programa radiofònic amb les següents característiques:
 
-  Títol: “PENEDÈS EN XARXA”.
- Sinopsi: Magazine amb marcat accent territorial que aglutina cinc emissores de les comarques 
de  l’Alt  i  Baix  Penedès,  amb  la  voluntat  d’oferir  un  programa  d’informació,  divulgació  i  
entreteniment, de l’actualitat. 
- Entitats col·laboradores: Ràdio Canal 20 Olèrdola, Ràdio Sant Sadurní, Bellvei Ràdio i Ràdio 
Sant Jaume dels Domenys.  
- Periodicitat: de dilluns a divendres, de 9:00 a 12:00h. 
- Temporada: 2018. 
- Període previst d’emissió: del 12/09/2018 al 31/12/2018.
 
Així  mateix,  és  objecte  del  present  contracte  la  cessió  dels  drets  de propietat  intel·lectual  
corresponents a la realització del PROGRAMA. 
 
SEGONA. Condicions generals de la producció.

1. El PROGRAMA es produirà als estudis de Ràdio Vilafranca (entitat encarregada de coordinar 
la realització de les tasques de producció del PROGRAMA amb les altres ràdios participants) i 
s'emetrà en directe per totes les emissores implicades en la producció, d’acord amb el projecte 
presentat a la XAL. 
 
2.  Correspon  a  LA  PRODUCTORA fer-se  càrrec  dels  serveis  i  prestacions  de  direcció,  
conducció i  locució,  redacció,  guionització,  producció,  documentació i  tots  aquells  que se'n 
derivin  per  a  l’elaboració  i  emissió  del  PROGRAMA,  els  quals  prestarà  amb el  seu  propi  
personal i/o col·laboradors els quals duran a terme les tasques assignades sota les directrius 
de la persona responsable de la direcció/conducció del PROGRAMA.
 
3. Sense perjudici de l’anterior, LA PRODUCTORA, assumirà, mitjançant el  seu equip (i  en 
coordinació amb els responsables de l’àrea digital de la XAL), les tasques d’actualització diària i 
manteniment dels continguts del PROGRAMA a Internet (web, bloc, xarxes socials, etc.) que 
se’n derivin o siguin inherents a la seva producció audiovisual. Aquestes tasques comportaran 
la  introducció  de les  previsions  de continguts,  el  manteniment  de  la  ràdio  a  la  carta  amb 
explicitació dels continguts de cada fitxer d’àudio, l’elaboració d’informació per a la seva difusió,  
el manteniment actiu de la interacció amb els oients, la difusió dels continguts a través de les  
xarxes  socials  del  PROGRAMA,  la  pujada  de fotos,  vídeos  o  altres  formats  de continguts 
relacionats amb el PROGRAMA, la presentació d’enquestes i fòrums i la incorporació de links 
recomanats.  Tot  l’anterior,  a  fi  i  efecte  de proporcionar  la  millor  informació  i  promoció  del 
PROGRAMA. 
 
4.  LA  PRODUCTORA  s'obliga  a  mantenir  la  XAL  informada  de  qualsevol  modificació 
substancial que pugui afectar a la producció del PROGRAMA.
 
TERCERA. Autonomia.
 
La relació contractual derivada del present contracte és una relació purament mercantil, per la  
qual  cosa  LA  PRODUCTORA  conserva  plenament  la  seva  independència  d’actuació  i 
organització. 
 
Tot  el  personal  que  executi  les  prestacions  contractades  dependrà  únicament  de  LA 
PRODUCTORA a tots els efectes, no produint-se en cap cas entre la XAL i aquest personal les  
obligacions pròpies d’una relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra mena. 
 
QUARTA. Vigència.
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Amb independència de les estipulacions relatives als drets d’explotació, el present contracte 
serà vigent des de la data de la seva signatura fins el dia 31 de desembre de 2018.
 
CINQUENA. Drets d’explotació. 
 
1.  LA  PRODUCTORA  declara  i  està  en  disposició  d’acreditar  que  compta  amb  les 
autoritzacions  i  cessions  de  drets  d’autor  que  corresponguin  a  tercers,  de  qualsevol  obra 
preexistent i original (guió, argument, música o de qualsevol tipus) que d’alguna forma s’hagi 
incorporat al PROGRAMA. Igualment, LA PRODUCTORA s’obliga a sol·licitar i obtenir per escrit  
les autoritzacions i cessions de drets d’autor que corresponguin al personal que li presti els 
serveis relacionats amb l’objecte d’aquest contracte.  En qualsevol cas, es presumirà que LA 
PRODUCTORA ha adquirit en exclusiva els drets pertinents i  amb facultat de cessió a tercers, 
essent  en  conseqüència  responsable  en  exclusiva,  davant  de  qualsevol  reivindicació  o 
reclamació judicial o extrajudicial que pogués presentar-se per tercers, hagin o no participat  
directament en la realització de la producció. 
 
Tot l’anterior, per a un àmbit territorial universal i durant el temps màxim de vigència que la 
legislació permet per a l’explotació dels drets.
 
2. Així mateix, i d'acord amb els articles 88 i següents de la Llei de Propietat Intel·lectual, la 
cessió dels drets d'explotació presumeix l'autorització dels guionistes per a realitzar, en la forma 
d'emissió de l'obra,  les modificacions  estrictament  exigides pel  sistema de programació del 
mitjà, sense perjudici, en tot cas, dels drets morals reconeguts en l’article 14.4 de l'esmentada 
llei,  que  únicament  podran  ser  exercitats  sobre  la  versió  definitiva.  A aquests  efectes,  LA 
PRODUCTORA portarà a terme les accions que resultin oportunes per tal d’evitar i/o perseguir 
actuacions de tercers en relació als drets de propietat intel·lectual que es derivin del programa i  
que tinguin relació amb la seva prestació.
 
3. La XAL podrà requerir l’elevació a escriptura pública dels contractes que recullin les cessions 
de drets de propietat intel·lectual sobre el PROGRAMA i els seus components creatius, a fi de  
garantir l’efectivitat dels drets d’explotació que li corresponguin d’acord amb l’establert en el  
present contracte. La XAL assumirà les despeses derivades de l’elevació a escriptura pública.
 
4. Tot l’anterior, sense perjudici de l’obligació que correspongui assumir a la XAL o les seves 
entitats adherides en el seu cas, amb les entitats de gestió col·lectiva de drets d’autor.
 
5. LA PRODUCTORA cedeix a la XAL i aquesta adquireix, en exclusiva i amb facultat de cessió 
a tercers, durant el màxim temps de protecció establert per la legislació vigent i per a la seva  
explotació en qualsevol  país del  món, per  qualsevol mitjà o canal  de difusió, tots els drets 
d'explotació  (i  de  forma  especial,  els  de  comunicació  pública,  transformació,  reproducció  i 
distribució, inclosos el subtitulat o doblatge a qualsevol idioma) que eventualment li poguessin 
correspondre sobre el PROGRAMA i la totalitat dels seus components creatius. 
 
6. La XAL, com a titular per tant de tots els drets d'explotació sobre el PROGRAMA, el podrà 
promoure i comercialitzar, de forma exclusiva per si mateixa o fent ús de la facultat de cessió a  
tercers,  com consideri  més  convenient,  mitjançant  qualsevol  tipus  de  comunicació  pública, 
difusió i/o transmissió (analògica o digital), gratuïta o amb contraprestació, a través de ràdio, 
satèl·lit o cable, televisió, Internet, xarxes socials,  cinema, vídeo, DVD, telefonia mòbil i  en 
qualsevol suport o format, procediment tècnic o sistema d’explotació existent al mercat. 
 
7. L’import total del  contracte inclourà expressament, a més de la remuneració pels serveis 
contractats,  tota remuneració que, en concepte de drets  d’autor  o altres drets  de Propietat 
Intel·lectual, industrial i imatge, correspongui als respectius autors i/o titulars per la seva cessió 
a la XAL.
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SISENA. Contraprestacions econòmiques. 
 
1.  LA PRODUCTORA percebrà,  com a  import  d’aquest  contracte,  la  quantitat  de SIS  MIL 
SET-CENTS CINQUANTA EUROS (6.750.-€), més l’IVA del 21%, a raó de MIL VUIT-CENTS 
EUROS (1.800.-€) mensuals. Durant el mes de setembre la PRODUCTORA percebrà l’import 
proporcional  als  dies  de  vigència  del  contracte,  és  a  dir  l’import  de  MIL  TRES-CENTS 
CINQUANTA EUROS (1.350.-€).
  
2.  Aquest  import  s’abonarà  a  partir  de  l’inici  de  les  emissions  dels  PROGRAMA,  prèvia 
presentació de factura a la XAL, a 30 dies de la data de recepció de la factura sempre i quan 
aquesta hagi  estat  presentada abans del  dia 10 del  mes següent  al  del  servei  objecte  de 
contractació.  S’estableix  el  dia  5  com a  únic  dia  de pagament  mensual.  En  la  factura  es 
desglossarà l’import corresponent a l’IVA.  
 
3.  L’import  total  del  contracte suposa que LA PRODUCTORA assumirà totes les despeses, 
retribucions  i  costos  de  qualsevol  tipus  que  origini  la  contractació  dels  mitjans  humans, 
materials i tècnics necessaris per a la realització de la producció, incloent totes les retribucions 
de drets d’autor  i  d’imatge, propietat  intel·lectual  o industrial,  de la pròpia productora o del  
autors/titulars dels drets, amb total responsabilitat de les seves obligacions de caràcter laboral,  
civil, mercantil i fiscal. LA PRODUCTORA en cap cas podrà, per tant, exigir el pagament de 
quantitats addicionals per la producció, cessió i lliurament del PROGRAMA en les condicions 
estipulades. Queda exclosa de forma expressa d’aquesta obligació, la remuneració derivada 
per la comunicació pública del PROGRAMA, que serà directament satisfeta per la XAL o, en el 
seu  cas,  per  les  entitats  adherides,  a  les  entitats  de  gestió  de  drets  corresponents  i,  
posteriorment, liquidada per aquestes als seus legítims creditors.
 
4. LA PRODUCTORA ha declarat i  acreditat trobar-se al corrent de pagament de les seves 
obligacions fiscals i laborals que l’habiliten per a la realització de l’activitat professional objecte 
del present contracte. 
 
SETENA. Cessió. 
 
LA PRODUCTORA no podrà cedir els drets i obligacions derivats del present contracte, llevat 
d’autorització expressa de la XAL. En el cas de que la XAL autoritzi l’esmentada cessió, LA  
PRODUCTORA serà responsable de fer conèixer al tercer les condicions previstes en aquest 
document les quals seran vinculants per a les parts. 
 
VUITENA. Publicitat.
 
1. La XAL podrà contractar espais publicitaris per a la seva inclusió en el PROGRAMA, dins 
dels límits legalment establerts, i podrà també celebrar contractes de patrocini per segons el 
que disposa l’article 24 de la Llei General de Publicitat. A aquests efectes, i d’acord amb les 
directrius de la XAL, el  PROGRAMA s’entregarà amb els corresponents talls/blocs per a la 
inclusió de publicitat.  
 
2. LA PRODUCTORA es compromet a no introduir en el PROGRAMA cap tipus de menció o  
al·lusió publicitària o  propagandística,  no acceptades expressament  per  la  XAL.  En aquest 
sentit,  la  XAL  podrà  requerir  l’eliminació  –o  eliminar  directament–  aquells  continguts  del  
PROGRAMA que es puguin considerar publicitat il·lícita d’acord amb la legislació vigent.
 
3. A requeriment de la XAL, LA PRODUCTORA garanteix l’aparició del personal aportat per la 
XAL en  les  campanyes  publicitàries  o  altre  tipus  de  promocions  dels  continguts  i  serveis 
prestats per la XAL. No obstant això, qualsevol forma de promoció que incideixi en els drets al  
nom i la pròpia imatge de les persones implicades serà tractada de forma respectuosa i de 
conformitat amb la legislació vigent.
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NOVENA. Imatge corporativa. 
 
El PROGRAMA serà identificat sempre i a tots els efectes com a programació de La Xarxa, 
sense perjudici  del  reconeixement dels drets morals  que corresponguin als  autors i/o a LA 
PRODUCTORA. En qualsevol cas, la marca La Xarxa figurarà sempre en qualsevol tipus de 
promoció i haurà d’aparèixer, de forma única, en tots els micròfons o suports identificatius de  
qualsevol tipus utilitzats per a la producció del PROGRAMA. 
 
DESENA. Notificacions.
 
1. Per la producció, realització i coordinació del PROGRAMA i tot allò que se’n derivi del mateix, 
inclòs el correcte lliurament del mateix o la seva comunicació a tercers, les parts designen les 
següents  adreces  de  correu:  LA  PRODUCTORA:  bellveiradio@gmail.com /  la  XAL: 
mherrada@laxarxa.cat
 
Com a domicili de notificacions, correspondència i  facturació s’estableixen els que figuren a 
l’encapçalament d’aquest contracte. En especial seran vàlides les comunicacions realitzades 
per  correu  electrònic.  A  aquests  afectes la  PRODUCTORA designa com  a  adreça  per  a 
qualsevol  comunicació  relacionada  amb  aquest  contracte l’adreça  de  correu 
electrònic bellveiradio@gmail.com i la XAL l’adreça administracio@laxarxa.cat. 
 
ONZENA. Resolució del contracte. 
 
1. El present contracte s’extingirà, amb caràcter general, per les següents causes:
 
El venciment del termini de vigència establert.
El mutu acord d’ambdues parts. 
La  renúncia  unilateral  i  anticipada  de qualsevol  d’elles,  mitjançant  comunicació  prèvia,  per 
escrit, amb un preavís mínim de quinze dies (15) respecte la data en la que es pretengui la 
seva finalització.
A opció  de  la  part  complidora,  l’incompliment  de qualsevol  de les  obligacions  que legal  o 
contractualment corresponen a l’altra part.
 
2. Per causa de la naturalesa dels serveis contractats les parts acorden que en el supòsit d) del  
paràgraf  anterior,  la  part  renunciant  o  incomplidora  haurà  d’indemnitzar  a  l’altra  amb  una 
quantitat equivalent al 20% de l’import total del contracte.
 
3. Són causes de resolució unilateral del contracte, per part de la XAL, les següents:
 
La declaració de concurs o insolvència de LA PRODUCTORA en qualsevol altre procediment.
 
La manca d’adequació per part de LA PRODUCTORA respecte de la qualitat tècnica, artística i  
lingüística del PROGRAMA, d’acord amb l’establert en el present contracte. 
 
La manca de dotació pressupostària de la XAL que no permeti fer efectiva la despesa derivada 
del contracte.
 
La  pèrdua  de  LA PRODUCTORA de  la  condició  d'entitat  adherida  al  Protocol  General  de 
Serveis de la XAL per qualsevol causa, sense que es generi cap dret d'indemnització a favor 
seu.
 
4.  LA PRODUCTORA s’obliga  a  incloure  les  condicions  de  suspensió  del  PROGRAMA i 
resolució del contracte abans estipulades en tots els contractes tècnics i artístics que formalitzi  
amb tercers per a la producció del PROGRAMA. En cas de no fer-ho, i en qualsevol cas, La  
XAL no  serà  responsable  davant  cap  reclamació  de  tercers  afectats  per  l’exercici  de  les 
facultats de resolució contemplades.

 

mailto:administracio@laxarxa.cat
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DOTZENA. Protecció de dades de caràcter personal.
 
Les parts hauran d’aplicar la legislació en matèria de protecció de dades, i en especial, el que 
determina la llei 15/1999, de 13 de desembre, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del 
Consell, de 27 d'abril  de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel  que fa al  
tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació  d'aquestes  dades  i  la  legislació 
complementària.
 
De manera específica hauran de complir les següents condicions:
 
- Utilitzar les dades únicament per gestionar i coordinar l’objecte d’aquest acord.
- No comunicar les dades de caràcter personal a terceres persones llevat que tingui autorització 
expressa dels interessats.
- Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a que es tingui accés.
- Assegurar el reconeixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponguin als  
treballadors afectats en la gestió de les dades.
 
TRETZENA. Validesa del contracte.
 
El present contracte constitueix expressió completa i exclusiva del que ha estat acordat entre 
les parts, i substitueix totes les propostes orals o escrites, i qualsevol altra comunicació existent 
entre ambdues amb anterioritat a la data actual.
 
La  declaració  de  nul·litat  total  o  parcial  d’alguna  de  les  seves  clàusules,  que  no  sigui  de 
naturalesa essencial per a l’existència del mateix, serà tinguda per no posada, sense que això 
invalidi o afecti de cap forma a la resta de clàusules i pactes, i sense perjudici de la voluntat de 
les parts d’esmenar les referides clàusules amb l’objecte de preservar els interessos comuns i 
l’objectiu del contracte.
 
CATORZENA. Legislació i jurisdicció.
 
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà principalment pel seu clausulat i les normes 
mercantils i civils aplicables als de la seva naturalesa.
 
Per a la resolució de les seves diferències i controvèrsies, les parts renuncien expressament als 
seus furs, i se sotmeten voluntàriament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document, en duplicat exemplar, en 
el lloc i la data que figura al principi d’aquest contracte.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas dient que estem a favor d’aquest Conveni hi em 
sembla correcte la promoció d’aquesta programació de ràdio en Xarxa.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:
 
Vots a favor: 11  corresponent als grups polítics municipals (06 + BELLVEI, 01 PSC, 04 del 
PDeCAT)
Abstencions: 0
Vots en contra: 0
 Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.
 

10. Precs i preguntes

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:
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A l’entrada del poble hi han un bancs que estan molts deixats; es pensa fer alguna actuació al 
respecte?

Manifesta el Sr. Alcalde, si son els bancs que estan a l’entrada del poble crec que no estan tan  
malmesos i es faran actuacions. 

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Sobre la situació de les rates que surten de les clavegueres i dels solars, això és un perill. 
Quina actuació pensen fer?.

Manifesta el Sr. Alcalde dient que, arrel de les últimes pluges han sorgit les rates tant de les 
clavegueres i dels solars abandonats, Es faran les actuacions adients.

Manifesta el Sr. José Agustin Huerta dient que quin pla d’actuació es pensa fer

Contestat el Sr. Alcalde dient que s’actuarà en funció de les actuacions que sorgeixen que es 
fan de forma basant seguida.

Manifesta la Sra. Nuria Güell sobre la situació de diferents solars sobre les rates.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

En l’últim Ple es va parlar sobre el tema dels coloms, com està això?

Contesta el Sr. alcalde que s’està fent des de fa uns quants mesos.

Manifesta la Sra. Núria Güell les actuacions fetes dels coloms i quines actuacions s’han fet.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Sobre la situacions dels contenidors de la Baronia, està de forma lamentable. En tant en tant  
vaig fen fotos, hi havien matalassos, i altres matèries.

Manifesta el Sr. Gerard Colet dient que ve de la part del Vendrell, de les runes que es poden 
veure.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta que és un problema continua, runes deixalles, cas i altres 
al costat de l’estació transformadora. És una llàstima que no s’actuï de alguna forma.

Manifesta la Sra. Nuria Güell dient que, es veritat que es tirar de tot però que el control es va 
difícil de les persones que tiren aquestes deixalles, sacs, runes i matalassos

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Sobre el problema dels gossos, s’ha d’actuar d’alguna manera; fer una campanya informativa 
sobre  els titulars gossos.

Manifesta la Sra. Núria Güell sobre actuacions informatives fetes i les enganxines sobre tot de 
la brossa.

Manifesta el Sr. José Agustín Huerta que alguna cosa s’ha de fer així els controls que s’han de 
fer, no es excusa.

Manifesta el Sr. Gerard Colet sobre les actuacions s’han  de fer els veïns sobre la recollida de 
poda i sobre les actuacions del veïns sobre les rates.

Manifesta la Sra. Nuria Güell dona una explicació sobre la problemàtica de les deixalles i altres 
i l’actuació de certes persones de forma incívica.

Manifesta el Sr. Valentín Gonzalez dient que, que fa vint anys la problemàtica era diferent i les  
actuacions de la recollida selectiva també eren diferents.

Pregunta que formula el Sr. José Agustín Huerta:

Sobre la inauguració de la plaça 1 d’Octubre, no estem habituats el protocol de la inauguració 
no vam ser convidats i que van ser convidats altres Ajuntaments.
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Manifesta el Sr. Alcalde dient que es va passar comunicació a tothom.

Contesta el Sr. José Agustín Huertas de que es va aprovar de forma favorable donar el nom de  
la plaça  1 d’octubre, no vam ser convidats.

Insisteix el Sr. Alcalde de que es va convidar a tothom a aquesta inauguració.

Manifesta la Sra. Nuria Güell dient que jo vaig rebre personalment la documentació que se’m 
convidada i personalment vaig dir que no hi anava

Manifesta el Sr. Alcalde de que es va enviar des del Centre Cívic les invitacions el dilluns dia 26 
de setembre; ho comprovaré.

Manifesta  el  Sr.  José  Agustín  Huerta  que  vaig  anar  perquè  em vaig  assabentar  a  través 
“facebbok”.

Manifesta el Sr. Alcalde que sobre el cost de la Placa no ha costat res a l’Ajuntament

Manifesta la Sra. Núria Güell dient que considero bé que no s’hagi pagat l’Ajuntament sigui 
altres persones i que vaig dir en el seu moment com a PSC es va manifestar en contra sobre la 
placa de l’1 d’Octubre. 

I no havent més assumptes que tractar, l’Alcalde dóna per acabada la sessió quan són les 
dinou hores i cinquanta-cinc minuts, del dia que s’indica a l’encapçalament de l’acta. De tot el  
que s’ha tractat  i  dels  acords  adoptats  s’estén aquest  document  que un cop  aprovat  serà 
transcrit al llibre d’actes oficial, en compliment del que determina la legislació de règim local 
vigent. 

 Com secretari de la corporació en dono fe.

 

 L’alcalde                                                            El secretari interventor acumulat  

 

 


	DISPOSICIONS ADDICIONALS.
	 
	Primera: La present Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es completa amb l’annex que s’incorpora a la mateixa:
	 
	Segona: Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova disposició.
	 
	DISPOSICIÓ FINAL

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bellvei
	2019-02-04T13:00:35+0100
	Bellvei
	FÈLIX SANS MAÑÉ - DNI 39667541Q (SIG)
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bellvei
	2019-02-01T14:34:54+0100
	Bellvei
	CPISR-1 C MANUEL PAHISSA CASAS
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bellvei
	2019-02-04T13:00:51+0100
	Bellvei
	espublico
	Ho accepto




