ACTA DE LA SESSIÓ

Aránzazu Sorlí Pons (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 23/02/2021
HASH: 53ffb41b3ba40066569866af6e372248

Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2020/14 (Legislatura 2019-2023)
Extraordinària
28 d’octubre de 2020
2 de novembre de 2020
13:06 h. – 14:56 h.
Sessió telemàtica (article 46.3 LBRL)

Vicente Pérez Mula, regidor IMM
Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts
Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts
Quique Moreno Herrero, regidor Junts (s’incorpora en el punt 3 de l’ordre del dia)

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Maria del Remei Benach Font, regidora PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Francisca Ortiz Sánchez, regidora PSC-CP
Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP

ACTA DE PLE

Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM
Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM
Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs
Aránzazu Sorlí Pons, Secretària
Josep Jaume Mateu Beà, Interventor
S’ha excusat d’assistir-hi:
-------------------Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:
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Fran Morancho López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 23/02/2021
HASH: 397e2960003be638399e94e3c25c01c2

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP

1.

Donar compte del decret número 2020-2485. Tancament d’equipaments i
infraestructures municipals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.

Es dóna compte al Ple del decret número 2020-2485 que es transcriu a continuació:
“DECRET 2020-2485
Identificació de l’expedient: Tancament d’equipaments i infraestructures municipals amb
motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Número d’expedient: 9360/2020

1. Vist el Decret de Alcaldia núm. 2020/0749, de 12 de març de 2020, pel qual es declara la
situació d'emergència sanitària al municipi de Mont-roig del Camp, aprovant una sèrie de
mesures extraordinàries en el marc de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

3. Considerant el contingut de l’últim esborrany del pla del govern espanyol
denominat “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID19”, on es recomanen mesures sanitàries per a les Autonomies amb risc “alt” o “extrem”.
4. Considerant que l’increment exponencial dels contagis als municipis veïns és de caràcter
social.
5. Atesa la voluntat i obligació de l’Ajuntament de vetllar per la seguretat i salut dels seus veïns
i veïnes.

ACTA DE PLE

2. Vista l’evolució actual de la pandèmia a l’Estat Espanyol, on 11 Autonomies tenen un nivell
alt d’alerta sanitària, entre elles, Catalunya.

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

Antecedents

1. Article 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora dels Bases del Règim Local (LBRL),
segons el qual correspon a l’Alcaldia-Presidència adoptar personalment, i sota la seva
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc d'aquests, les mesures
necessàries.
Resolc:
1. Procedir al tancament de les següents instal·lacions i equipaments esportius: poliesportius
municipals, camps de futbol, pistes de pàdel i de tennis, velòdrom i camp de tir.
2. Suspendre totes les activitats esportives dirigides, els entrenaments i competicions oficials.
3. Procedir al tancament del Casal Jove K1 de Mont-roig i suspendre totes les activitats
programades en aquest edifici.
4. Procedir al tancament del Centre Polivalent de Miami Platja amb l’excepció de mantenir la
campanya de vacunació de la grip programada en aquest espai per concórrer motius sanitaris

Codi Validació: 7ES3HPPKKMPC37JATRCQP2PK2 | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 32

Fonaments de Dret

5. Procedir al tancament de la Casa de Cultura Agustí Sardà I la sala d’exposicions del Centre
Cultural Església Vella.
6. Suspendre el Club de Lectura a les Biblioteques Municipals de Mont-roig i Miami Platja.
7. Revocar totes les autoritzacions d’ús dels equipaments i infraestructures assenyalats als
punts anteriors que afectin a particulars o entitats.
8. Disposar que l'aplicació de totes les mesures anteriors perduri durant 15 dies naturals, sense
perjudici de la possible ampliació d’aquest termini si la conjuntura sanitària així ho aconsella.
9. Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la pròxima sessió que se
celebri.
10. Publicar la present Resolució al tauler d’anuncis de la Corporació.

Contingut del punt nº 1 de l'ordre del dia

2. Hisenda. Expedient 7642/2020. Ratificar, si s’escau, l’aprovació del coeficient
inactivitat pels locals comercials afectats pel tancament per la situació d’estat
d’alarma ocasionada pel COVID-19 en la la Taxa per la recollida, incineració i
eliminació de residus sòlids urbans i el seu procediment i aprovar el
procediment de devolució de l’ingrés.

Expedient:

7642/2020

Serveis Econòmics/Hisenda

Fets
1. Atès que l’Organització Mundial de la Salut, el passat 11 de març, va elevar la situació
d’emergència de salut pública ocasionada por el COVID-19 a pandèmia internacional.
2. El 14 de març de 2020, mitjançant el Reial Decret 463/2020, es va declarar l'Estat d'Alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat al BOE núm.
67, així com els diferents decrets que han previst les seves successives pròrrogues, actualment
fixada fins el 7 de juny de 2020 (Reial decret 537/2020, de 22 de maig).

Codi Validació: 7ES3HPPKKMPC37JATRCQP2PK2 | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 32

En aquest punt no hi ha debat.
El Ple es dóna per assabentat.
El contingut del punt es pot consultar al següent enllaç:

ACTA DE PLE

12. Donar trasllat de la present Resolució als departaments i serveis afectats per aquestes
mesures, així com a les entitats i persones afectades per la revocació d’autoritzacions.”

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

11. Notificar la present Resolució a tots els membres electes de la Corporació.

3. El 28 d'abril de 2020 el Govern d'Espanya va aprovar el Pla per a la Transició cap a una
Nova Normalitat que té per objectiu principal aconseguir que, mantenint com a referència la
protecció de la salut pública, es recuperi gradualment la vida quotidiana i l'activitat econòmica,
minimitzant el risc que representa l'epidèmia per a la salut de la població. El procés de
desescalada ha de ser gradual, asimètric, coordinat i adaptable als canvis d'orientació
necessaris en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i de l'impacte de les mesures
adoptades.

En aquest context, l'efectivitat de la realització del fet imposable d’alguns tributs es troba
suspesa o limitada en diversitat de casos per imperatiu legal. En aquestes circumstàncies de
l'estat d'alarma i havent-se dictat el tancament de locals comercials que no s’han regulat com
essencials en article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel Covid-19, es considera que si be
la taxa es va meritar amb efectes del dia 1 de gener de 2020, hi ha hagut un impediment legal a
l’exercici de l’activitat durant tot el període en que s’ha suspès l’exercici de l’activitat i per tant
aquesta suspensió temporal no és imputable al subjecte passiu.
En data 30 de juny de 2020, es va aprovar en sessió plenària extraordinària el Pla Indicatiu de
Mesures per a la Reconstrucció Social i Econòmica del Municipi Post COVID-19 on la mesura
34 establia bonificar la taxa de residus pel locals comercials o establiments pels dies de
tancament a causa de l’Estat d’Alarma.
Atès que la impossibilitat de no poder utilitzar el servei per causes no imputables al subjecte
passiu, que es retorni la part proporcional de l’import corresponent de la taxa, i que per tant
una vegada aquesta hagi estat pagada, a instància de part s’hauria de procedir a la devolució
de la part proporcional de la taxa que es correspongui al període d’inactivitat forçada.
Pel tal de donar tràmit a la mesura 34 del Pla Indicatiu de Mesures per a la Reconstrucció
Social i Econòmica del Municipi Post COVID-19.que es proposa definir com a coeficient
d’inactivitat per imperatiu legal del 0,235 (86 total de dies establiment tancat del 14 de març al 8
de juny de 2020 / 366 total dies de l’any) per les següents tarifes:
Tarifa 4 Caravanes

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

A Mont-roig del Camp el dia 25 de maig es va entrar en fase 2 en la que totes les activitats
comercials podien obrir, si be amb algunes limitacions, i el dia 8 de juny s’ha entrat en la fase 3,
en què les limitacions ja són molt menors amb el que es pot considerar que es reprèn una
activitat assimilable a l’ordinària.
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Ens trobem davant una situació en la qual les activitats d'hostaleria i restauració i altres
establiments no alimentaris, excepte les farmàcies, han estat expressament suspeses per
l'estat d'alarma, impedint-los desenvolupar la seva activitat comercial durant el període de
temps que ha regulat l’Estat en base a la declaració de l’estat d’alarma i les seves successives
pròrrogues, i en funció de la fase en la que el territori de cada regió sanitària es troba durant el
període de des-escalada.

ACTA DE PLE

L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase
1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat preveu en l’art. 10 la reobertura dels
establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats. Igualment ho
preveu capítol III i IV de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, condicions pel
desenvolupament de l’activitat en establiments i locals comercials minoristes i de prestació de
servies assimilats i per la prestació del servei en els establiments de hostaleria y restauració,
establertes desprès de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la
transició cap a una nova normalitat.

Tarifa 5 Habitacions hotels
Tarifa 7 Tendes càmping
Tarifa 9 Establiments no alimentaris (excepte farmàcies)
Tarifa 11 Restaurants
Tarifa 12 Bars
Tarifa 15 Sales Festa /Discoteques
S’aplicarà un coeficient d’inactivitat per als locals afectats pel tancament degut a la situació
ocasionada pel CPVID-19, en el padró de la Taxa per la recollia, incineració i eliminació de
residus sòlids urbans.

Les devolucions es faran en base a peticions que es tramitin a través de tràmits telemàtics a
través de la seu electrònica de l'Ajuntament, per tal d’agilitzar els tràmits i donar compliment a
la mesura 34. Del Pla Indicatiu de Mesures per a la Reconstrucció Social i Econòmica del
Municipi Post COVID-19.
En data 16 de setembre de 2020, es va aprovar per Decrert d’Alcaldia número 2020-2202, el
coeficient inactivitat pels locals comercials afectats pel tancament per la situació d’estat
d’alarma ocasionada pel COVID-19 en la la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de
residus sòlids urbans i el seu procediment.
Vist l’informe de l’interventor de data 6 d’octubre de 2020,en vers l’exigibilitat de la taxa pel
servei de recollida, tractament i eliminació de residus comercials, davant la paralització
d’activitats com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, on s’informa en el punt
seté que l’aprovació d’aquet coeficient d’inactivitat per imperatiu legal és considera que és
competència del Ple de l’Ajuntament.
D’acord el punt vuitè de l’informe incorpora que per tal de què es pugui fer efectiva la devolució
de l’ingrés que correspongui procedeix que els serveis municipals gestors de les activitats i del
servei de recollida, tractament i eliminació de residus urbans, ja sigui de forma separada o de
forma conjunta, informin sobre l’afecció de l’activitat pel RD 463/2020, de 14 de març, en el
sentit de què les mateixes van tenir que cessar en el seu funcionament durant el període
considerat i al que es refereix el coeficient indicat i que les mateixes estan incloses en els
epígrafs de l’Ordenança Fiscal número 13 que es detallen en el decret 2020-2022 de data 16
de setembre de 2020. A la vista d’aquests informes els serveis econòmics procediran a la
comprovació de l’ingrés efectiu de la quota de la taxa respecte de la que s’ha de procedir a la
devolució de la part que es derivi de l’aplicació de l’ingrés, tot el qual prèvia la fiscalització de la
Intervenció municipal serà sotmès a la consideració de l’Alcalde a efectes de la seva aprovació.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Interna, Govern Obert i Hisenda de data
28 d’octubre de 2020.
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Prèvia devolució de l’ingrés, per la part proporcional que establerta coeficient d’inactivitat,
d’ofici es verificarà el pagament de taxa de l’exercici 2020 i el tancament de l’activitat .

ACTA DE PLE

Per obtenir la devolució de l’ingrés s’haurà d’haver pagar la taxa de per la recollia, incineració i
eliminació de residus sòlids urbans de l’exercici 2020.

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

L’aplicació del coeficient d’inactivitat serà de caràcter pregat.

Fonaments de dret
1. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 de
17 de març.
2. Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
3. Pla per a la des-escalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la
pandèmia de COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril de 2020.

Article 6. L’ordenança fiscal número 13 reguladora de la Taxa per la recollida, incineració i
eliminació de residus sòlids urbans, estableix Article 6è. Obligació de Contribuir i meritament.
1.La motivació directa de la prestació del servei de recollida i tractament d’escombraries es
fonamenta en la salubritat i higiene ciutadanes. És per això, que l’obligació de contribuir neix de
la prestació general del servei, amb independència del règim d’intensitat directa en la seva
utilització, sempre que el servei es presti en els carrers o sectors en els quals estiguin ubicats
els habitatges, allotjaments, locals i establiments relacionats en l’article 2n de la present
Ordenança.
2. La taxa merita periòdicament del dia u de gener de cada any, essent el període impositiu
l’any natural.
3. En els casos d’inici o cessament en la prestació del servei aquest serà des de l’inici fins al
final de l’any o des del dia u de gener fins el cessament, prenent com a referència el càlcul per
anualitats.
21.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT)defineix la meritació com
«el moment en el qual s'entén realitzat el fet imposable i en el qual es produeix el naixement de
l'obligació tributària principal».
7. 26.3 del TRLHL, el qual indica «3. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el
servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no
es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l'import corresponent.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
1. Ratificar , l’aprovació d’un coeficient d’inactivitat per imperatiu legal de 0,235 per les
següents tarifes la Taxa per la recollia, incineració i eliminació de residus sòlids urbans.
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6. Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d’àmbit nacional establertes desprès de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase
2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

ACTA DE PLE

5. Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase
1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

4. Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura
al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de
l'esport professional i federat.

a.

Tarifa 4 Caravanes

b.

Tarifa 5 Habitacions hotels

c.

Tarifa 7 Tendes càmping

d.

Tarifa 9 Establiments no alimentaris (excepte farmàcies)

e.

Tarifa 11 Restaurants

f.

Tarifa 12 Bars

g.

Tarifa 15 Sales Festa /Discoteques

b) Verificat d’ofici el pagament de la taxa i el tancament de l’activitat comercial per ser una
activitat tancada per imperatiu legal durant l’Estat d’Alarma.
3. Donar publicitat de la mesura a través de la web municipal, publicació e-taullel i altres
mitjans que afavoreixin la seva difusió.
En aquest punt es produeix debat.

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

a) s’informarà pels serveis municipals gestors de les activitats i del servei de recollida,
tractament i eliminació de residus urbans, ja sigui de forma separada o de forma conjunta,
informin sobre l’afecció de l’activitat pel RD 463/2020, de 14 de març, en el sentit de què les
mateixes van tenir que cessar en el seu funcionament durant el període considerat i al que es
refereix el coeficient indicat i que les mateixes estan incloses en els epígrafs de l’Ordenança
Fiscal número 13 que es detallen en el decret 2020-2022 de data 16 de setembre de 2020.

ACTA DE PLE

2. Aprovar, que el procediment de l’aplicació del coeficient d’inactivitat en la taxa de residus
sòlids urbans serà de caràcter pregat i telemàtic La devolució de l’ingrés:

El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:

Debat i votació del punt nº 2 de l'ordre del dia

3. Hisenda. Expedient 8817/2020. Aprovar inicialment, si s’escau, l’expedient de
modificació i imposició de diverses de les ordenances fiscals que han de
regir pel 2021.
En aquest punt s’incorpora el regidor Francisco Jose Moreno Herrero, grup municipal Junts.
Identificació de l’expedient:
fiscals que han de regir pel 2021.
Núm. Expedient:

Modificació i imposició de diverses de les ordenances

8817/2020 Serveis Econòmics/ Intervenció

Codi Validació: 7ES3HPPKKMPC37JATRCQP2PK2 | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 32

El punt s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

Tràmit:

Dictamen de la comissió informativa

Fets
1. D’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament pretén
modificar les següents ordenances fiscals reguladores :
a. Ordenança número 2, ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
b. Ordenança número 4, ordenança fiscals reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

d. Ordenança número 7, ordenança fiscal sobre la taxa reguladora per expedició de
documents administratius.

f. Ordenança fiscal número 12, reguladora de les taxes per entrada de vehicles a través de les
voreres i les reserves de la via pública per a aparcament .
g. Ordenança fiscal número 13, ordenança reguladora de la taxa reguladora de la taxa de
residus sòlids urbans.
h. Ordenança fiscal número 16, ordenança reguladora de de l’impost sobre activitats
econòmiques
La modificació que es proposa afecta a vuit ordenances fiscals de les quals quatre regulen figures
impositives i en dos suposen un reajustament de tipus impositius molt puntuals i en tres d’elles
comporta introduir tot un sistema de bonificacions que pretenen incentivar l’activitat econòmica en
el municipi, tot plegat amb un efecte mínim o inapreciable respecte el nivell de la fiscalitat
equivalent a l’actualitat.
Les altres quatre ordenances fiscals reguladores de taxes per prestació de serveis o per
aprofitament de la via pública, en tres d’elles es tracta d’establir en algun cas bonificacions i ajustos
en les tarifes per tal de recollir situacions que es consideraven no ajustades a la realitat actual i
aprofitaments coadjuvants als actuals que requereixen del corres reflex a l’ordenança fiscal
reguladora. Únicament en el cas de la taxa de la recollida de residus sòlids urbans s’ha procedit a
un reajust de les tarifes, per ajustar-la als costos reals, i de la prestació del servei en un àmbit
concret com el dels càmpings en tant que el servei a aquestes instal·lacions es presta de forma
diferenciada i a la vegada al tractar-se d’una activitat comercial comporta que sigui de recepció
voluntària per part de l’usuari, el que fa que s’hagi de regular com un preu públic.
Per tant en expedient diferenciat i com conseqüència de l’exposat anterior es procedeix a
l’aprovació d’una ordenança reguladora del preu públic per a les activitats comercials i industrials
assimilables als municipals de les activitats de càmping.
En la tramitació d’aquest expedient no s’ha procedit a realitzar el tràmit de consulta pública previst
a l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les

ACTA DE PLE

e. Ordenança número 9, ordenança reguladora de la taxa de de serveis urbanístics.

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

Ordenança número 5, ordenança sobre l’increment de valor de béns de naturalesa urbana.
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c.

Administracions Públiques en tant que el seu impacte en l’activitat econòmica no és significatiu i no
imposa obligacions rellevants als destinataris o persones afectades per les modificacions
proposades, tal com s’ha indicat anteriorment.
2.

Vist l’informe de la Secretaria.

3. Vistos els informes tècnics municipals emesos per la modificació de les ordenances fiscals
enumerades anteriorment i que s’annexen amb aquesta proposta.
4. Vist l’informe que l’interventor ha elaborat una proposta d’ordenances fiscals i els
corresponents estudis de costos en el cas de les ordenances fiscals reguladores.
5. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Interna, Govern Obert i Hisenda de
data 28 d’octubre de 2020.

2. Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics. Estableix que es poden establir preus
públics inferiors al cost del servei per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.
3. Article 24.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de les Hisendes locals. Estableix que per
determinar l’import de les taxes es podran tenir en compte criteris genèrics de capacitat econòmica
dels subjectes passius.
4. L'article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

ACTA DE PLE

1. Els articles 15, 16 i 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de les Hisendes locals,
estableix que els ajuntaments podran aprovar i en el seu cas modificar les ordenances fiscals.

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

Fonaments de dret

6. L'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC, IMM i C’s) i 8 vots en
contra (grups municipals: Junts, ERC-MÉS i AMM-VX+) acorda:
Primer.- Aprovar inicialment les inclusions i modificacions de les ordenances fiscals:
a) Ordenança número 2, ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles:
Apartats que es proposa modificar:
1. Eliminar la referencia monoparental de les bonificacions atès que no es d’aplicació
en la regulació article 6. Bonificacions. Apartat 4
Article 6. Bonificacions
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5. L'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Publiques.

4. Gaudiran de bonificació en la quota integra de l’impost per l’immoble que constitueixi el
domicili familiar habitual, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família
nombrosa, en els termes continguts a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les
famílies nombroses, Llei 18/2003 de 4 de juliol i Decret 47 151/2009 de 29 de setembre, i
normativa posterior que les desenvolupa o modifica, segons l’escalat i requisits següents:
Família nombrosa de 3 fills, 2 fills i un d’ells minusvàlid o discapacitat, o 4 fills, i famílies: 45%
Família nombrosa , fins a 5 fills: 55%
Família nombrosa fins a 6 fills: 65%

El caràcter automàtic atorga a l'Organisme que tingui cedida la gestió de l'Impost, la possibilitat
de demanar anualment al Departament de la Generalitat que correspongui, la confirmació de la
condició de titulars de família nombrosa pels subjectes passius de l'impost i que no s’han
registrat canvis en la situació de la família. Verificades les dades per part de l'Organisme que
tingui cedida la gestió de l'Impost, es concedirà la bonificació.
2. Establir noves bonificacions:
I.
95 % de la quota a favor d'immobles en els quals es desenvolupin activitats
econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal, s’afegeix un
nou apartat 7 a l’article 6.
Article 6 Bonificacions.
7. Establir una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost a favor d'immobles en els
quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l'ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la
Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.
La bonificació anual serà la següent :Del primer al cinquè any: 95%
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Aquesta bonificació és de caràcter automàtic i de vigència fins que es mantinguin les
condicions recollides en aquesta ordenança.

Codi Validació: 7ES3HPPKKMPC37JATRCQP2PK2 | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 32

Considerar com a domicili familiar habitual l’immoble en el que constin empadronats tots els
membres de la unitat familiar. Si l’habitatge forma part d’un edifici en règim de propietat vertical
en el que la base liquidable compren varis locals o habitatges independents, per a l’aplicació
d’aquesta bonificació es prorratejarà la quota íntegra de tot l’edifici, en funció de la superfície de
l’habitatge ocupat per la unitat familiar del subjecte passiu, aplicant la bonificació, si s’escau,
només a la part de quota resultant. Considerar que integren la unitat familiar, tots els membres
empadronats al domicili familiar habitual vinculats amb algun grau de parentiu.

ACTA DE PLE

Família nombrosa de 7 fills o mes: 90%

II.
50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els quals s’hagin
instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent sol, s’afegeix un
nou apartat 8 a l’article 6.
Article 6 Bonificacions.
8. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els
quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol durant
el període impositiu immediatament anterior a aquell en què hagi de tenir efectes la bonificació.
La quantia total de la bonificació, sumades totes les bonificacions anuals, no podrà excedir el
50% del pressupost de l'obra o instal·lació o, en el seu cas, de la part del pressupost que
corresponguin a les instal·lacions objecte d'aquesta bonificació.

S’haurà de sol·licitar abans del 31 de gener del primer exercici en què hagi de tenir efectes i el
seu atorgament requerirà informe favorable del servei de Transició Energètica i Ecològica, que
serà emès un cop el subjecte passiu acrediti la legalització de la instal·lació.
Aquesta bonificació serà compatible amb qualsevol altres que beneficiïn els mateixos
immobles.
No s’aplicarà aquesta bonificació quan les instal·lacions objectes d’aquesta bonificació hagin
estat motivades com a conseqüència del compliment de normatives sectorials

ACTA DE PLE

La bonificació prevista en aquest número tindrà caràcter pregat i s’aplicarà en els 3 períodes
consecutius següents a aquell en què hagi tingut lloc la instal·lació.
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Aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a la producció d'energia
elèctrica disposin de la corresponent legalització per part de l’Administració competent.

Article 8è. Tipus de gravamen. Quota i acreditació
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de
gravamen següents
2. Tipus de gravàmens dels béns immobles:
Béns immobles urbans……………………………… 0,7394%
Béns immobles rústics............................................ 0,8107%
Béns característiques especials............................. 1,30%
3. D’acord amb el que preveu l’article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que permet aprovar tipus
diferents segons els usos establerts a la normativa cadastral per la valoració de les
construccions, i que s’aplicaran com a màxim al 10% dels béns immobles urbans del terme
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b) Establir el tipus de gravamen dels diferenciats de l’ús Esportiu al 0,95% i es numera
els diferents paràgraf d’aquest article amb els números 1, 2 i 3.

municipal que per a cada ús tinguin major valor cadastral, els tipus a aplicar als béns de
naturalesa urbana el valor cadastral el qual excedeixi els següents límits mínims són:
Béns immobles d’ús Esportiu……………………………….……..0,9500%
Béns immobles d’us industrial.................................................... 0,7877%
Béns immobles d’ús comercial................................................... 0,7877%
Béns immobles d’us d’oci i Hostaleria..........................................0,7877%

c) Establir un recàrrec d’un 50% per d’immoble d’us residencial permanentment
desocupat. A tal efecte s’afegeix un nou paràgraf a l’article 8 que es numera com apartat
4.
4. S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost, dels béns immobles urbans
d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, que s’aplicarà d’acord amb el que
disposa l’article 72.4.3 del Text Refós pel qual s’ aprova la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i el què s’estableix en aquest mateix article. Aquest recàrrec, que s’exigirà als subjectes
passius del tribut i al qual resultaran aplicables, en el no previst en aquest paràgraf, les
disposicions reguladores del mateix, meritarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment per
l’Ajuntament, un cop constatada la desocupació de l’immoble juntament amb l’acte
administratiu de declaració d’aquesta desocupació.

ACTA DE PLE

L’ús de cada bé immoble urbà és el que s’inclou en el padró cadastral que elabora la Gerència
Territorial del Cadastre. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de
les bonificacions que siguin d’aplicació.”

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

Béns immobles d’ús solar, obres d’urbanització o jardineria........0,8900%.

Es considera, d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge de
Catalunya, article 3r apartat d), que és buit l’habitatge que roman desocupat permanentment,
sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes
justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència,
l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la
propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució.
b) Requisits per provar la desocupació:
Als efectes d’acreditar la desocupació permanent es consideraran mitjans de prova indiciaris:
- Que en l’habitatge no hi consti cap persona empadronada en els dos darrers anys, omptats
des del 31 de desembre de l’any en curs.
- Que no hi hagi constància de contracte d’aigua en vigor i, en cas d’haver-n’hi, que no hi hagi
consums significatius i continuats els dos darrers anys.
- Es podrà considerar desocupat un habitatge, tot i haver-hi alguna persona empadronada, si
es constata per la inspecció municipal que la mateixa ja no hi resideix de forma efectiva els dos
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a) Concepte d’immoble d’us residencial permanentment desocupat.

darrers exercicis, i alhora no hi ha subministrament d’aigua contractat, o si hi és, no hi ha
consum i les factures estan impagades.
- Les declaracions o els actes propis del titular del bé immoble.
- Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les administracions públiques
que té atribuïdes les funcions d’inspecció en aquesta matèria i dels agents de l’autoritat en
general.
- La negativa injustificada del titular del bé immoble a facilitar les comprovacions de
l’Administració si no hi ha cap causa versemblant que la fonamenti i si, a més, consten altres
indicis de manca d’ocupació.
- Els anuncis publicitaris.

- Les dades facilitades per les companyies subministradores de gas i electricitat relatives als
consums anormals.

- Qualsevol altra mitjà de prova que, d’una manera justificada i aplicant criteris de ponderació
en l’elecció del mitjà probatori, es consideri adient per la comprovació de la desocupació
permanent del bé immoble.
d) Ordenança fiscal número 4, ordenança sobre reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.

ACTA DE PLE

- La inscripció del bé immoble al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol
habilitant de Catalunya.

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

- Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics de residents o ocupants.

Apartats que es proposa Incrementar el percentatge fins al 50% de la bonificació per
energies renovables fotovoltaiques i establir nou redactat de regulació article 7.3

3. Tindran una bonificació del 50% les obres que incorporin la instal·lació d’energies renovables
en edificacions ja construïdes en qualsevol dels supòsits següents:
a) Energia solar tèrmica. Sistema format per col·lectors solars tèrmics, bescanviadors, dipòsit
d’acumulació i connexions necessàries per l’aprofitament d’energia solar per a la producció
d’aigua calenta sanitària i/o calefacció. Aquesta instal·lació haurà de donar servei, com a mínim
al 60% anual de la demanda d’aigua calenta sanitària. Caldrà la presentació d'un projecte
tècnic, que existeixi una garantia de resultats a l'usuari, que hi hagi un contracte de
manteniment i que els equips que s’instal·lin estiguin homologats.
b) Energia solar fotovoltaica. Sistema integrat en edificis format per mòduls fotovoltaics,
inversor, sistema de connexió a la xarxa o d’emmagatzematge i connexions necessàries per a
l’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’electricitat. Caldrà la presentació d’un
projecte tècnic, que existeixi una garantia de resultats a l'usuari, que hi hagi un contracte de
manteniment i que els equips que s’instal·lin estiguin homologats.
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Article 7è. Bonificacions, reduccions i exempcions.

c) Utilització de la biomassa per a la producció d’aigua calenta sanitària o calefacció. Per
obtenir aquesta bonificació cal una sol·licitud prèvia per part de l’interessat i informes positiu
dels Serveis Tècnics Municipals.
No s’aplicarà aquesta bonificació quan les instal·lacions objectes d’aquesta bonificació hagin
estat motivades com a conseqüència del compliment de normatives sectorials.
e) Ordenança número 5, ordenança sobre l’increment de valor de béns de naturalesa
urbana:
Es proposa modificar l’article 8. Base imposable, incrementant els percentatges un
0,25% en els trams a) 1r tram valors generats entre 1 i 5 anys i b) 2n tram valors generats
entre 5 i 10 anys i l’article 9. Tarifes de gravamen i quota, incrementant un 2% el tipus de
gravamen fins al 18% i modificar l’article

3. El percentatge anteriorment esmentat, ha de ser el que en resulti de multiplicar el nombre
d'anys expressat en l'apartat 2 del present article, pel corresponent percentatge anual, el qual
ha de ser:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys:
3,40 per 100.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys: 2,90 per 100.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 2,46 per
100.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 2,33 per
100.
A l'efecte de determinar el període de temps en el qual es generi l'increment de valor, s'han de
prendre, tan sols, els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del
terreny de què es tracti, o de la constitució o transmissió, igualment anterior, d'un dret real de
gaudiment limitador del domini sobre aquest, i la producció del fet imposable d'aquest impost,
sense que es tinguin en consideració les fraccions de l'any. En cap cas el període de generació
ha de ser inferior a un any.
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2. Per a determinar l'import de l'increment real a què fa referència l'apartat anterior, s'ha
d'aplicar sobre el valor del terreny, en el moment de l'acreditament, el percentatge que
correspongui en funció del nombre d'anys durant els quals s'hagués generat l'increment
esmentat.

ACTA DE PLE

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, manifestada en el moment del meritament i experimentat durant un període
màxim de vint anys.

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

Article 8è. Base imposable

Article 9è. Tipus de gravamen i quota
La quota d'aquest impost ha de ser la que resulti d'aplicar, a la base imposable, el tipus de
gravamen del 18%.
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de la bonificació que pugui
ser d’aplicació.
f) Ordenança número 7, ordenança fiscal sobre la taxa reguladora per expedició de
documents administratius

Concepte

TARIFA

1

CERTIFICACIONS I COMPULSES

1.1

Certificació de documents o acords municipals

5

1.2

Certificació de nomenclatures i numeració de finques urbanes

5

1.3

Còpia de part o de la totalitat d’informe tècnic de la Policia Local
sobre accident de circulació

42

1.4

Compulsa de documents per foli

2

1.5

Per certificacions de pagament de tributs (Tresoreria)

2

1.6

3

2.7

Per certificacions de deutes tributaris (Tresoreria)
Compulsa de documents per a prendre part en licitacions
públiques
FOTOCÒPIES- CÒPIES
Fotocòpia de tot tipus de documents aliens o no a
l'administració. A-4
Fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d'urbana o
rústega. A-4
Fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d'urbana o
rústega. A-2
Fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d'urbana o
rústega. A-1
Fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d'urbana o
rústega. A-0
Fotocòpia de polígons o parcel·les del cadastre d'urbana o
rústega. A-3
Còpies de plànols per metres quadrats o fracció

2.8

Fotocòpies

1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

de

documents

d’expedients

obrants

16

0,3
0,3
3,2
5,3
10,5
0,5
11

a 0,53
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Núm.

ACTA DE PLE

Article 7. Tarifa

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

Es proposa modificar l’article 7. Tarifa, en concret la quota tributaria dels epígrafs 5,
reduint la quota per facilitar l’accés i s’inclou l’epígraf 5.7 pels casos de situació en
atur, situació DONO i per minusvàlues igual i superior al 33%, les inscripcions en
convocatòries per processos selectius la tarifa quedarà reduïda a zero.

Publicació oficials de l’ajuntament en CD

30

3

EXPEDICIÓ D’INFORME D’UN TÈCNIC MUNICIPAL

57

3.1

Informe tècnic per permisos pous d’ACA

57

3.2

Visites de comprobació-informe de tècnic municipal

65

4

AUTORITZACIÓ DE REPART. DE PROPAGANDA EN MÀ

12,5

5

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
O PERSONAL LABORAL FIX

5.1

Categoria primera (titulació Grup A1)

35

5.2

Categoria segona (titulació Grup A2)

30

5.3

Categoria tercera (titulació Grup C1)

25

5.4

Categoria quarta (titulació Grup C2)

20

5.5

Categoria cinquena (titulació Grup AP)

15

5.6

Convocatòries borses de treball personal funcionari interí i
10
personal laboral temporal

5.7

Per tots els epígrafs 5. Acreditació situació d'atur, situació DONO
0
i/o reconeixament mínim de minisvalua d'un33%

6
6.1

Declaració per agrupació de finques. Per cada finca inicial

16

6.2

Declaració per segregació de finques. Per cada finca resultant

16

6.3

Declaració per canvi de conreu. Per cada subparcel·la

16

7

7.2

TRAMITACIONS SEGURETAT CIUTADABA
Tramitació per tinença i conducció de gossos potencialment
42
perillosos
Tramitació de l'expedició de targetes d'armes de la 4a categoria
50

7.3

Tramitació de l'expedició d'autoritzacions de camions

20

g) Ordenança número 9 ordenança reguladora de la taxa de de serveis urbanístics, es
modifiquen l’ article 7
Apartat que es proposa modificar:
Es dona nova denominació en l’article 7. Quota tributària per a Llicències i
Comunicacions, en la descripció de la següent quota: Certificacions acreditatives de
l’existència d’edificacions construïdes sense llicència, i sempre que no hi hagi iniciat cap
expedient de protecció de la legalitat urbanística (Certificat de no infracció). Article 7. 10
passant a definir-se: Certificat d’edificacions existents i prescripció de l’acció de
restauració de la legalitat urbanística
Article 7è. Quota tributària per a Llicències i Comunicacions
1.

Obres menors i Comunicacions:
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7.1

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

2.9

ACTA DE PLE

Recaptació/Tresor.

Fins a 4.000 € de pressupost 60,00 €
Més de 4.000 € i fins a 10.000 € de pressupost 100,00 €
Més de 10.000 € de pressupost: 100 € + 0,6 % sobre el pressupost
2.

Obres majors:

Reformes parcials: 0,7% sobre el pressupost, amb un mínim de 350 €
Obra nova o renovació total: 0,7% sobre el pressupost, amb un mínim de 600 €

La primera ocupació o modificació d’ús per piscines, per cada unitat cadastral resultant,
s’aplicarà el 0,3% de la base que resulti d’aplicar els criteris establerts per valorar les obres,
amb un mínim de 40,00 € per unitat resultant
4.

Expedient de declaració de ruïna, a instància de part. 505,00 €

5.
Parcel·lacions urbanístiques, segregacions i divisions de finques en sòl urbanitzable i
altres divisions en sòl urbà, incloses les divisions horitzontals:

ACTA DE PLE

3.
La primera ocupació o modificació d’ús, per cada unitat cadastral resultant, s’aplicarà el
0,3% de la base que resulti d’aplicar els criteris establerts per valorar les obres, amb un mínim
de 150,00 € per unitat resultant.
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En cas de legalització d’obres: increment del 25% del cost real per tipus de gravamen.

6.
Certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació per efectuar segregacions de
finques rústiques que compleixen la normativa vigent. 300,00 €
7.
Certificat d’innecessarietat de llicència de primera ocupació (inclou una visita tècnica de
comprovació). 300,00 €
8.

Certificat per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat. 120,00 €

9.

Certificats sobre l’existència d’expedient sancionador. 430,00 €

10. Certificat d’edificacions existents i prescripció de l’acció de restauració de la legalitat
urbanística s’aplicarà sobre la valoració efectuada pel Serveis Tècnics Municipals el
percentatge següent:
De >= 15 anys antiguitat: 5,5%
Entre 15 i 6 anys d’antiguitat: 6,5%
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100,00 € per finca resultant, amb un mínim de 300,00 € i un màxim de 600,00 €-

Edificacions que ja consten en el Cadastre de l’any 1945:
mínim de 600 €

1% del valor cadastral, amb un

11. Modificacions de llicències a instància de part que no suposen un increment de
pressupost, abonaran un 40% de l’import de la llicència inicial.
e)Ordenança fiscal número 10 ordenança reguladora de la taxa per tramitació de la llicència
ambiental, llicència d’obertura i règim de comunicació prèvia d’establiments.
f)Ordenança fiscal número 19 ordenança reguladora de la taxa per l’aprofitament especial o
utilització privativa dels béns de domini públic.

1.- Es proposa modificar l’article 7 quota tributaria establint en la tarifa tercera per la
llicència de reserva d’espai per aparcament del vehicles vinculats mitjançant matrícula i
enganxina identificativa en el vehicle del subjecte passiu, incrementarà la quota de la
reserva d’espai 50 % aquesta serà de caràcter pregat i informada pel tècnic de mobilitat.
Article 7è. Quota tributària
3. Tarifa tercera.
Es la llicència de reserva en entrada d’edificis i solars que sigui d’us individual i que permet
l’aparcament exclusiu en l’espai reservat a un vehicle amb la matrícula identificada mitjançant
un distintiu que ha d’estar en la part visible del vehicle.

ACTA DE PLE

Apartats que es proposa modificar:
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h) Ordenança fiscal número 12 ordenança reguladora de les taxes per entrada de
vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament.

El distintiu serà únic i el proporcionarà l’Ajuntament, aquesta llicència serà de caràcter pregat i
es necessitarà informe favorable del tècnic de mobilitat.
2.- Nou redactat en l’article de normes de gestió que inclou en el cas de llicències
caducades en les que no es retorna la placa i no es retorna l’espai a la normalitat estaran
obligats al pagament dels aprofitaments.
Article 10è. Normes de gestió
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
Ordenança, han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.
2. Un cop concedida la llicència oportuna, el titular ha de col·locar al mateix lloc de
l'aprofitament, de manera fixa i permanent, el distintiu metàl·lic que li subministrarà l'Ajuntament
al preu de 30 € i en el qual ha de constar el número de llicència; el titular també ha d’instal·lar,
mantenir i/o retirar d'altres senyalitzacions relatives a l'aprofitament a requeriment de
l'Ajuntament.
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La quota serà la resultant d’aplicar la tarifa primera i multiplicat per un coeficient de 1,5

El fet de no col·locar el distintiu acreditatiu de la llicència quan es requereixi al titular o de no
complir les altres obligacions en matèria de senyalització condicionants de la llicència o bé, si
l’aprofitament ha estat suspès per l’Ajuntament per manca de pagament, durant un termini
superior a dos mesos, donarà lloc a la caducitat d’aquesta.
Els titulars de les referides llicències seran dipositaris de la placa oficial mentre aquelles siguin
vigents.
En el moment que el titular es doni de baixa, o bé l’Ajuntament li revoqui o caduqui la llicència,
haurà de retornar la referida placa, podent ésser retirada subsidiàriament per part de
l’Ajuntament, en cas d’incomplir amb l’obligació de retorn de la mateixa. Les quotes es
liquidaran per cada aprofitament meritat aplicant les tarifes establertes a l’article 7è.

3. L’aparcament exclusiu en l’espai reservat per a l’entrada de vehicles serà objecte de petició
per part del titular de l’aprofitament i estarà subjecte a informe favorable del tècnic de mobilitat.
La possibilitat d’utilització d’aquest espai es farà a través de la identificació de la matrícula
vehicle mitjançant un únic distintiu que proporcionarà l’Ajuntament i que ha d’estar en la part
visible del vehicle.
4. La presentació de la baixa de qualsevol aprofitament esdevindrà efectiva, una vegada
concedida, a partir del dia primer del període natural següent, assenyalat a l’epígraf respectiu
de la tarifa. La no presentació de la baixa determina l’obligació de continuar abonant la taxa.

ACTA DE PLE

Si el titular de la llicència en varia l’ús o l’activitat per la qual li fou concedida, aquesta s’ha
d’anul·lar, amb independència de què s’hagi de seguir pagant mentre es realitzi l’aprofitament,
el qual s’entendrà realitzat, en l’autorització de guals, mentre no es retorni a l’Ajuntament la
placa-distintiu oficial i es reposi la vorera al seu estat original.
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Les llicències que autoritzen aprofitaments regulats en aquesta ordenança són vigents mentre
no variïn les condicions en què es concediren, es concedeixi la baixa a petició de l’interessat,
es revoquin per part de l’Ajuntament, o bé es considerin automàticament caducades.

Els titulars de llicències de guals caducades, estaran obligats al pagament dels aprofitaments
que segueixin realitzant, entenent que aquests es realitzen mentre no es retorni a l’Ajuntament
la placa-distintiu oficial i es reposi la vorera al seu estat origen.
Les obres de construcció, reparació, pintura, reforma, supressió i d’altres que comportin la
llicència les farà directament el titular de la llicència, sota la inspecció tècnica de l’Ajuntament o
bé, si s’escau, pel contractista municipal que tingui adjudicats aquesta classe de treball.
En tot cas, les obres aniran a càrrec del titular de la llicència.
En el cas de produir-se la suspensió temporal dels aprofitaments amb motiu de la realització
d’obres municipals a la via pública, les quotes a pagar en cada exercici es prorratejaran pels
mesos que duri la suspensió.
i) Ordenança fiscal número 13 ordenança reguladora de la ordenança reguladora
de la taxa de residus sòlids urbans.
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Les sol·licituds de baixa dels aprofitaments mitjançant guals, formulades per l’interessat, es
concediran una vegada s’hagi retornat la placa-distintiu oficial i s’hagi comprovat que la vorera
s’ha reposat al seu estat original.

Apartats que es proposa modificar:
1.- Es proposa modificar l’article 7 quota tributaria en la eliminació de la tarifa
d’habitatges 1.3 habitatges casc antic i Barri Florida i una nova classificació tarifes de
recollida domiciliaria sota el criteri de habitatges unifamiliars i plurifamiliars amb el
criteri de superfície de m2 de la habitatge.
2.- La reclassificació de la tarifa de recollida domiciliaria suposa un increment no
generalitat de l’ordre d’un 7% en els casos de la reclassificació del barris la florida i casc
Mont-roig.

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i d’acord amb allò que es
disposa en els articles 15 a 27 del RDL 2/2004, de 5 de març, text reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la recollida, incineració i eliminació de residus
sòlids urbans que s’ha de regir per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen a
allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida domiciliària d’escombraries i de residus sòlids urbans d’habitatges i locals o
establiments sense cap mena d’activitat, així com el seu tractament i eliminació.
2. A l’empara del previst a l’article 12.5 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols
contaminats, també constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida d’escombraries i de residus sòlids urbans dels establiments on
s’efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis que per les
seves característiques i ubicació estan integrats dins la prestació unitària del servei, així com el
seu tractament i eliminació, en tant que comporta una major eficiència i eficàcia en la gestió
dels residus.
3. A aquest efecte es consideraran escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes
i deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o habitatges
i s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d’obres, els detritus
humans, les matèries i els materials contaminants, corrosius, perillosos o els que la seva
recollida o abocament requereixen l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o
de seguretat.
4. No s’han de considerar subjectes a la present taxa aquells habitatges o locals que a més
d’estar deshabitats i desocupats, no tinguin subministrament d’aigua i electricitat, prèvia
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Article 1r. Fonament

ACTA DE PLE

4.- Eliminació de la tarifa 9 càmpings en l’ordenança reguladora número 13 taxa de
residus sòlids urbans per l’establiment una nova ordenança reguladora de preu públic p
pel servei de recollida de residus comercials i industrials de les activitats de càmping
assimilables als municipals, recollida i gestió d’altres residus municipals singulars o
especials
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3.- La resta dels epígrafs de la tarifa incrementaran un 10%.

comprovació per la inspecció municipal, a requeriment dels subjectes passius obligats al
pagament.
5. Tampoc es consideraran subjectes a la present taxa la recollida de residus comercials i
industrials assimilables a municipals de les activitats de càmping i de les activitats comercials
que es realitzin dins dels recintes o de forma annexa als càmpings, atès que d’acord amb allò
que determina l’article 54 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus, aquest servei passa a ser de recepció voluntària i que
per la seva ubicació, diversitat d’activitats, instal·lacions, equipaments i característiques
comporta una prestació del servei diferenciada de la resta del servei prestat al municipi.
Article 3r. Subjectes passius

Article 5è. Quota tributària
1. Consistirà en una quota única que es fixa en l’apartat 2 d’aquest article en funció de la
categoria de l’habitatge o allotjament i de la superfície dels locals o establiments, i en alguns
casos de la naturalesa de les activitats que es realitzin en els mateixos.
2. A aquest efecte, s’aplica la tarifa següent:

ACTA DE PLE

2. El propietari o usufructuari en el seu cas dels habitatges o locals ha de tenir la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent sempre que per la seva naturalesa estigui subjecte
al pagament del tribut. És per això que podrà fer repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes
sobre els usuaris dels habitatges i locals, beneficiaris del serveis.
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1. Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a
que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003 LLGT que ocupin o utilitzin els habitatges i locals
ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en els quals es presti el servei, ja sigui a
títol de propietari.

Epígraf

Descripció

Quota

1

Habitatges

1.1

Habitatges plurifamiliars < 80m2

119,84 €

1.2

Habitatges plurifamiliars > 80m2

155,15 €

1.3

Habitatges unifamiliars <80m2

155,15 €

1.4

Habitatges unifamiliars >80m2

173,77 €

2

Colmados, Supermercats i Comerços alimentaris

2.1

Establiments 0-50 m2

212,80 €

2.2

Establiments 51-100 m2

425,60 €

2.3

Establiments 101-200 m2

851,20 €

2.4

Establiments 201-400 m2

1.532,16 €
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Epígraf Descripció Quota

2.6

Establiments de més de 600 m2

3.922,33 €

3

Comerços no alimentaris

3.1

Establiment 0-75m2

158,17 €

3.2

Establiment més de 75m2

223,44 €

4

Restaurants

4.1

Establiment 0-50m2

479,36 €

4.2

Establiment 51-100m2

814,91 €

4.3

Establiment 101-200m2

1.222,37 €

4.4

Establiment de més de 200m2

1.589,08 €

5

Bars

5.1

Establiment 0-50m2

360,64 €

5.2

Establiment 51-100m2

613,09 €

5.3

Establiment 101-200m2

919,63 €

5.4

Establiment de més de 200 m2

1.195,52 €

6

Altres

6.1

Magatzems i altres no especificats

223,44 €

6.2

Sales festa i discoteques

1.004,89 €

6.4

Locals tancats tot l'any

42,34 €

7

Establiments en entorns industrials

7.1

Establiment 0-500 m2

577,42 €

7.2

Establiment 500-1000 m2

1.160,71 €

7.3

Establiment més de 1001 m2

2.319,07 €

8

Altres allotjaments turístics

8.1

Aparthotel per unitat de cada

117,60 €

8.2

Pensions, hotels, motels, per habitació

29,40 €

La quota a satisfer per aquests Establiments a efectes d’aplicació de la tarifa anterior referent a
locals industrials, comercials o professionals es prendrà com a superfície, el total de la
superfície computable que figuri al 128 padró d’Impost sobre Activitats Econòmiques, llevat
inspecció municipal que demostri que les dades correctes són diferents.
3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a una anualitat.
4. Tributarà com a un únic habitatge el supòsit en què diverses unitats urbanes diferenciades
als efectes de l’IBI estiguin unides físicament a través d’una comunicació interna entre elles i
d’ús quotidià, constituint a tots efectes pràctics un únic habitatge, excepte el regulat en l’apartat
posterior.
5. En el cas que existeixin activitats sempre es considerarà local a part i subjecte
individualment al pagament de la taxa.
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2.451,46 €
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Establiments a partir 400-600 m2

ACTA DE PLE

2.5

6. En el cas que es prestin diferents activitats en un mateix local procedirà l’aplicació de les
diferents quotes mostrades anteriorment.
Article 6è. Obligació de Contribuir i meritament
1. La motivació directa de la prestació del servei de recollida i tractament d’escombraries es
fonamenta en la salubritat i higiene ciutadanes. És per això que l’obligació de contribuir neix de
la prestació general del servei, amb independència del règim d’intensitat directa en la seva
utilització, sempre que el servei es presti en els carrers o sectors en els quals estiguin ubicats
els habitatges, allotjaments, locals i establiments, llevat que per l’ús i destí dels mateixos, el
servei municipal de recollida dels residus que generin no constitueixi el fet imposable de la
taxa, i per tant estigui sotmès al règim de preu públic o privat.
2. La taxa merita periòdicament del dia u de gener de cada any, essent el període impositiu
l’any natural.

j) Ordenança fiscal número 16 ordenança reguladora de la ordenança reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques:
Apartat que es proposa modificar l’article 12. Exempcions i bonificacions, afegint els
apartats 5, 6, 7 i 8:
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4. En els casos d’activitats comercials i industrials subjectes a aquesta taxa es considerarà
que es produeix un cessament en l’activitat, durant el període que correspongui, quan per
situacions derivades de declaracions d’estat d’alarma es disposi el cessament total, obligatori i
amb caràcter temporal de l’activitat. A aquests efectes es procedirà a prorratejar la quota anual
pel temps en què no concorri aquesta situació.

ACTA DE PLE

3. En els casos d’inici o cessament en la prestació del servei aquest serà des de l’inic i fins al
final de l’any o des del dia u de gener fins el cessament, prenent com a referència el càlcul per
anualitats.

2.- Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent pels qui iniciïn l'exercici de
qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal.
3.- Incrementar la bonificació en els percentatges dels trams fins que l’últim tram
estigui bonificat al 50 %, pels subjectes passius que tributin per quota municipal i que
hagin incrementat el promig anual de la seva plantilla de treballadors amb contracte
indefinit durant el període impositiu immediat anteriors
4.- S’estableix una bonificació del 95% per activitats que siguin declarades pel Ple
d’interès municipal durant anys durant 5 exercicis.
Article 12è. Exempcions i bonificacions
5.Una bonificació del 50 % de la quota corresponent, per aquells que iniciïn l’exercici de
qualsevol activitat econòmica professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la
conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de l’activitat. El període d’aplicació
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1.- Una bonificació del 50 % de la quota corresponent, per aquells que iniciïn l’exercici de
qualsevol activitat econòmica professional.

de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització prevista en l’article
82.1 b) del text refós de la llei reguladora d’Hisendes Locals.
6. Una bonificació de fins al 50% de la quota corresponent pels qui iniciïn l'exercici de qualsevol
activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc anys d'activitat següents a la
conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d'aquesta.
L'aplicació de la bonificació requerirà que l'activitat econòmica no s'hagi exercit anteriorment
sota una altra titularitat. S'entendrà que l'activitat s'ha exercit anteriorment sota una altra
titularitat, entre altres, en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.

Del 5% al 15%

15%

De més del 15% fins al 25%

30%

De més del 25%

50%

Aquests percentatges de bonificació s’incrementaran en un 10%, sense poder superar el 50%,
quan al menys el 50% de l’increment de la plantilla considerat per a l’aplicació de la bonificació
sigui per contractació de persones incloses al col·lectiu de risc d’exclusió laboral(entès als
efectes d’aquesta bonificació per les persones més gran de 45 anys, les persones menors de
30 anys, dones, les persones aturades de llarga durada, i les persones amb una minusvalidesa
igual o superior al 33%).
Aquesta bonificació té caràcter pregat i s’haurà de sol·licitar dins del període que ha de ser
d’aplicació. Aquesta s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar en el seu cas, les bonificacions
regulades en els apartat anteriors.
La sol·licitud de bonificació es presentarà a l’Organisme Recaptador delegat o a l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp, en la qual s’identificarà el subjecte passiu o el seu representant.
Aquests hauran de presentar una declaració sota la seva responsabilitat, que, a més de les
dades identificatives, inclourà les circumstàncies següents:
a.- En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la
bonificació, per cada exercici, per separat, nombre total de treballadors tant de l’empresa com
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7. A l'empara del que disposa l'article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d'una
bonificació per creació d’ocupació, els subjectes passius que tributin per quota municipal i que
hagin incrementat el promig anual de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit
durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, sempre que dits
treballadors provinguin de l'atur o en el supòsit de nova contractació. La bonificació a aplicar
sobre la part de la quota municipal de l’impost serà:

ACTA DE PLE

La bonificació s'aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel
coeficient establert en l'article 86 i modificada, en el seu cas, pel coeficient establert en l'article
d'aquesta Ordenança. En el cas que resultés aplicable la bonificació a què al·ludeix el paràgraf
a) de l'apartat 1 anterior, la bonificació prevista en aquesta lletra s'aplicarà a la quota resultant
d'aplicar la bonificació del citat paràgraf a) de l'apartat 1.
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El període d'aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la finalització
de l'exempció prevista en el paràgraf b) del apartat 1 de l’article 82 del Text refós de la llei
Reguladora d’Hisendes Locals.

dels que tenen contracte fix indefinit i que presten serveis en centres de treball al municipi de
Mont-roig del Camp.
b.- Caldrà annexar, per cada exercici, una relació de tots aquests treballadors, indicant el nom i
cognoms, NIF, número de la Seguretat Social i la data d’inici de la prestació de serveis.
A més, caldrà indicar expressament l’adreça del centre de treball on presten els serveis
cadascun dels treballadors. Junt amb la declaració responsable cal aportar:
Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida.

La bonificació anual serà durant els cinc primers anys .
Segon.- Sotmetre les esmentades modificacions a informació pública, mitjançant anunci al
tauler d’edictes i publicació al BOP. A més, per ser un municipi de població superior a 10.000
habitants, cal publicar-ho a més en un Diari dels de major difusió de la Província.
Tercer.- En el cas que no es presentin al·legacions o reclamacions davant el període
d’informació pública, les esmentades inclusions i/o modificacions de les ordenances fiscals
s’entendran aprovades definitivament.
Durant el transcurs d’aquest punt hi ha moments que no es visualitzen les imatges dels
regidors/es: Elvira Montagud, Yolanda Pérez i Francisco Chamizo.
En aquest punt es produeix debat.
El punt s’aprova amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC, IMM i C’s) i 8 vots en contra (grups
municipals: Junts, ERC-MÉS i AMM-VX+).
El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:

Debat i votació del punt nº 3 de l'ordre del dia.
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Per al gaudiment d’aquesta bonificació, caldrà que el nombre de llocs de treball estables a
crear sigui un mínim de 25, en promig anual, durant tot el període de gaudiment de la
bonificació, la qual cosa s’haurà d’acreditar anualment.

ACTA DE PLE

8.Gaudiran d’una bonificació de fins al 95%, la quota corresponent per als subjectes passius
que tributin per quota municipal i que desenvolupin activitats econòmiques que siguin
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. Correspondrà
aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu,
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres
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Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de dades per a la cotització treballadors per compte aliena (IDC)- de cada treballador amb un contracte de modalitat
indefinida i de centres de treball del municipi de Mont-roig del Camp. Aquest document haurà
d’estar expedit l’any en que es pretén la bonificació.

4. Hisenda. Expedient 9365/2020. Aprovar inicialment, si s’escau, la imposició i
ordenació de l’ordenança reguladora número 22 del preu públic pel servei de
recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipal (Ple)

9365/2020 Serveis Econòmics/ Intervenció

Tràmit:

Dictamen de la comissió informativa

1. Vist la providència d’Incoació d’Alcaldia de data 20 d’octubre de 2020, on es disposa
l’establiment d’una nova ordenança reguladora de preu públic pel servei de gestió de
recollida i eliminació de residus comercials i industrials de les activitats de
càmpings assimilables als municipals, recollida i gestió d’altres residus municipals singulars o
especials, el qual es de recepció voluntària a l’empara de la normativa vigent sobre gestió de
residus urbans.
2. Aquest Ajuntament pretén imposar i ordenar un nou preu públic del preu públic pel servei de
recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals.
Amb aquesta ordenança regula pretén recollir la gestió del servei de recollida i tractament de
residus sòlids urbans de les activitats de càmping en tant que en aquestes instal·lacions aquest
servei es presta de forma diferenciada de la resta del municipi i a la vegada al tractar-se d’una
activitat comercial comporta que sigui de recepció voluntària per part de l’usuari, el que fa que
s’hagi de regular com un preu públic.
Per tant no comporta cap canvi en la prestació d’aquest servei per part de l’Ajuntament excepte
que en el cas de què els titulars de l’activitat optin per fer-ho a través d’un operador privat registrat i
homologat per l’Agència Catalana de Residus, en què l’Ajuntament deixaria de prestar-los-hi
aquest servei. Així com conseqüència de l’exposat anteriorment es procedeix a l’aprovació d’una
ordenança reguladora del preu públic per a les activitats comercials i industrials assimilables als
municipals de les activitats de càmping.
En la tramitació d’aquest expedient no s’ha procedit a realitzar el tràmit de consulta pública previst
a l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques en tant que el seu impacte en l’activitat econòmica no és significatiu i no
imposa obligacions rellevants als destinataris o persones afectades per l’ordenança proposada,
atès que es deriva de l’actual normativa vigent amb l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la
taxa reguladora de la taxa de residus sòlids urbans.

ACTA DE PLE

Fets
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Núm. Expedient:

Número: 2020-0013 Data: 23/02/2021

Identificació
de
l’expedient:
La
imposició
i
ordenació
de
l’ordenança
reguladora número 22 del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials
assimilables als municipal.

3.

Vist la memòria del servei de gestió de residus.

4.

Vist l’informe de la Secretaria.

5.

Vist la Memòria tècnica econòmica del servei de gestió de residus.

6. Vist l’informe que l’interventor sobre l’expedient i la memòria econòmica financera de
l’establiment del nou preu públic de recepció voluntària en les activitats regulades.
7. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Gestió Interna, Govern Obert i Hisenda de
data 28 d’octubre de 2020.

3. L'article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
4. Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics. Estableix que es poden establir preus
públics inferiors al cost del servei per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC, IMM i C’s) i 8 vots en
contra (grups municipals: Junts, ERC-MÉS i AMM-VX+), acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la imposició i ordenació de l’ordenança reguladora número
22 del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als
municipals que es transcriu a continuació.
ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 22
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS DE LES ACTIVITATS DE
CÀMPING.
Article 1r. Disposicions generals
D’acord amb allò que disposen els articles 41, i següents, del Reial decret legislatiu 2/2004, pel
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix el preu públic
per la prestació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials
assimilables a municipals de les activitats de càmping i de les activitats comercials que es
realitzin dins dels recintes o de forma annexa als càmpings, definits per l’article 3.2.g) del
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
dels residus, tots ells de sol·licitud i recepció voluntària i prestats en el terme municipal en
règim de concurrència amb el sector privat.

ACTA DE PLE

2. L'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Publiques.
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1. L'article 41 a 47 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Fonaments de dret

Article 2n. Objecte del preu públic

Article 3r. Obligats al pagament
Són obligats al pagament del preu públic definit a l’article anterior, per la prestació de serveis
de recollida de residus comercials i industrials de característiques assimilables als municipals,
els titulars de les activitats de càmpings generadores dels mateixos, persones físiques o
jurídiques, tant públiques com privades, sempre que no hagin acreditat la gestió de la recollida
per un gestor autoritzat i homologat per l'Agència de Residus de Catalunya, i que resultin
beneficiats per la prestació del servei municipal.
La gestió dels residus d’una activitat en el seu conjunt per part d’un gestor autoritzat i
homologat per l’Agència de Residus de Catalunya comportarà la gestió de la totalitat dels
residus que aquesta activitat generi.

Article 4rt. Determinació del preu públic
L’import dels preus públics per la prestació del servei de recollida de residus comercials i
industrials assimilables ve determinat per l’activitat de càmping que es dugui a terme i en funció
de la capacitat d’utilització i tipologia de les instal·lacions, independentment de la seva
titularitat, que s’hi dugui a terme, tot el qual haurà de figurar en la declaració de residus
efectuada pel titular del lloc de l’activitat. Mentre no es disposi de la declaració de residus de
totes les activitats, l’import dels preus públics es calcularà sobre la base de la unitat d’activitat,
agrupant-se en funció de la seva capacitat d’utilització i tipus d’instal·lació, aplicant la tarifa
corresponent per cada unitat en funció de la tipologia d’allotjament.
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El servei de recollida selectiva de residus comercials i industrials assimilables que es regula en
aquesta ordenança comporta la possibilitat d’utilitzar el servei de deixalleria municipal.

ACTA DE PLE

Les modalitats de recollida selectiva de residus comercials i industrials assimilables són les
establertes pel Departament de Residus i Neteja Viària de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
de tal manera que tota la recollida es realitzarà en bujols diferenciats en funció del tipus de
residus generats com a rebuig, fracció orgànica, fracció paper i cartró, fracció embalatges i
envasos i fracció vidre. La ubicació dels diferents bujols ho serà en els punts que pel volum de
residus generats es determini pel Departament de Residus i Neteja Viària de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp conjuntament amb el titular de l’activitat de càmping, el qual serà comú per
a tota l’activitat que s’hi dugui a terme, sense perjudici que per raons d’eficiència i
característiques del càmping els punts de recollida s’hagin d’ubicar a l’interior de la instal·lació.
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Constitueix l’objecte del preu públic, la prestació del servei de recollida i transport fins als
centres de tractament, per part dels serveis municipals, així com la seva eliminació, dels
residus generats per l’activitat pròpia dels càmpings i dels activitats comercials que es realitzen
dins dels recintes o de forma annexa als mateixos, com és el servei de càmping amb diferents
modalitats d’allotjament, el comerç al detall, serveis comercials, l’hostaleria, establiments
alimentaris i no alimentaris, els bars, sales i locals d’oci, que tenen la consideració
d’assimilables als municipals.

Article 5è. Tarifes
Totes les tarifes del preu públic que es detallen, estan subjectes a l’Impost sobre el Valor
Afegit.
Epígraf

Tipologia

Quota

0 Càmpings
128,80 €

0.3 Per cada Estudi

119,84 €

0.4 Per cada Apartament

119,84 €

0.5 Per cada Xalet

173,77 €

Tots els titulars d’activitats de càmping, generadors de residus comercials i industrials
assimilables als municipals, estan obligats a fer una declaració de producció de residus en
iniciar l’activitat, o en el termini de dos mesos a partir de l’entrada en vigor de la present
regulació, i a acreditar, en el seu cas, la gestió dels residus generats mitjançant un gestor
homologat. Aquesta declaració es presentarà al Departament de Residus i Neteja Viària de
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, complimentant el corresponent imprès oficial.

Article 7è. Naixement de l’obligació de pagament
1.- L’obligació de pagar el preu públic per prestació del servei de recollida de residus
comercials, i industrials assimilables als municipals, neix amb l’inici de la prestació del servei.
S’entendrà que tots els titulars d’activitats, en exercici de les mateixes, ubicades en locals o
establiments en l’àmbit dels quals es realitza el servei municipal de recollida de residus, encara
que no hagin presentat la declaració de producció de residus, ni acreditat la seva recollida i
gestió per un gestor privat, són beneficiaris del servei, estant obligats al pagament del preu
públic, per l’import resultant de l’aplicació de les tarifes establertes a l’article 5è.
La data d’inici de l’obligació de pagament serà la d’inici de l’activitat, fet que s’acreditarà, llevat
prova en contrari, per la data més antiga de les que constin com d’alta censal a l’AEAT,
llicència municipal d’activitat o diligència de comprovació dels serveis municipals.
El cessament de l’activitat determinarà la no obligació del pagament del preu públic, havent-se
de comunicar fefaentment als serveis municipals, qui, prèvia comprovació, procediran a
l’actualització del cens.
La comunicació del cessament de l’activitat serà preceptiva, moment a partir del qual es
procedirà a no girar el rebut corresponent per part de l’Ajuntament, en els termes que s’indica a
l’art 8 d’aquesta Ordenança sobre el cessament de l’activitat.
2.- L’import del preu públic es prorratejarà per trimestres naturals en els casos d’alta i baixa de
la prestació del servei per inici o cessament de l’activitat exercida al local.

ACTA DE PLE

Article 6è. Obligació de presentar declaració de producció de residus
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Per cada Bungalow, mòbil-home, rulot,
0.2 caravana fixa i similars siguin o no de
propietat del càmping

110,12 €
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0.1 Per cada tenda, caravana i parcel·la

Article 8è. Normes de gestió
1.- L’obligació de pagar els preus públics neix amb l’inici de la prestació del servei o la
realització de l’activitat, tot i que l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial
2.- En la prestació del servei de recollida de residus comercials, i industrials assimilables als
municipals, els imports resultants de l’aplicació de les tarifes es liquidaran mitjançant:

S’entén com inici d’activitat, als efectes de la liquidació del preu públic, quan en un determinat
local o establiment, qualsevol persona física o jurídica inicia l’exercici de qualsevol activitat
contemplada a les tarifes de la present ordenança. Si l’obligat al pagament ja paga per
qualsevol tarifa el preu públic i canvia de tipologia d’allotjament en el mateix local o establiment,
pagarà:
- Si el canvi s’origina durant el primer trimestre, per la tarifa del nou epígraf tot l’any en curs.
- Si el canvi es realitza durant el 2n. trimestre, l’import corresponent al nou epígraf per tres
trimestres i per l’epígraf anterior un trimestre.

ACTA DE PLE

Liquidació individual als obligats al pagament que iniciïn una activitat. En aquest cas, les
tarifes de l’article 5è es prorratejaran per trimestres, i es calcularà el seu import
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per a finalitzar l’any, inclòs el del
començament de l’exercici de l’activitat.
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Padró anual comprensiu de tots els obligats al pagament, per locals o establiments en els
que es venen realitzant activitats, amb anterioritat a l’1 de gener de l’any en curs. El període de
cobrament s’anunciarà mitjançant edicte i es seguirà el mateix procediment d’aprovació i
recaptació que per qualsevol Padró tributari.

- Si el canvi es realitza durant el 4r. trimestre la modificació de la tarifa corresponent al nou
epígraf tindrà efectes a l’any següent.
Al cessar l’exercici de l’activitat s’extingeix l’obligació de pagament del preu públic, sempre que
es comuniqui formalment a l’Ajuntament. En aquest cas el prorrateig de la quota es calcularà
proporcionalment al nombre de trimestres naturals vençuts, incloent el de la data en que es
produeixi la baixa.
L’actualització de les dades del cens es farà anualment, en base al que es liquidarà el preu
públic, ja sigui per Padró o ingrés directe, es farà, llevat prova en contrari, mitjançant:
la declaració presentada pel titular de l’activitat, ja sigui per l’inici o cessament de
l’exercici de l’activitat, o bé acreditant la seva recollida i gestió per un gestor privat registrat i
homologat per l’Agència Catalana de Residus, o per variació de la capacitat i/o tipologia de les
instal·lacions. Aquesta declaració es farà complimentant l’imprès oficial facilitat per l’Ajuntament
de Mont-roig del Camp.
les dades disponibles a l’administració municipal que acreditin la naturalesa de beneficiari
del servei per part del titular d’una activitat, d’acord amb el que s’estableix a l’article anterior.
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- Si el canvi es realitza durant el 3r. trimestre l’import corresponen al nou epígraf per dos
trimestres i l’import corresponen a l’epígraf anterior per dos trimestres.

les diligències de comprovació de dades o d’inspecció que es facin per part dels
departaments municipals de Residus i Neteja Viària, Rendes i Exaccions i Inspecció
3.- Ateses les característiques de la prestació del servei i de les instal·lacions on aquesta s’ha
de desenvolupar, el qual pot comportar haver de circular amb els vehicles del servei municipal
de recollida d’escombraries per un recinte amb carrers i vies de titularitat privada, la
presentació de la declaració de producció de residus prevista a l’article 6 comportarà, en el cas
de ser necessària, l’autorització d’accés a les instal·lacions per tal de fer efectiu el servei.

Article 9è. Facultats d’inspecció

D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança, que consta
de 9 articles i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en
sessió del dia ....i publicada en el BOP núm. el posterior dia
Segon.- Aprovar inicialment l'establiment de preus públics i l'Acord regulador d'aquests, segons
consten en l'expedient.
Tercer.- Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini
de trenta dies hàbils.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències
municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la
disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.
Quart.- Considerar definitivament adoptat l'Acord, en el cas que no es presentessin
reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat.
Durant el transcurs d’aquest punt hi ha moments que no es visualitzen les imatges dels
regidors/es: Ibana Pacheco, Francisco José Moreno, Vicente Pérez i Angel Redondo.
En aquest punt es produeix debat.
El punt s’aprova amb 9 vots a favor (grups municipals: PSC, IMM i C’s) i 8 vots en contra (grups
municipals: Junts, ERC-MÉS i AMM-VX+).

Codi Validació: 7ES3HPPKKMPC37JATRCQP2PK2 | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 32

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província, i es
començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2021. Pel que fa a la vigència, restarà en
vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.

ACTA DE PLE

Disposició final
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L’Ajuntament pot dur a terme en qualsevol moment les inspeccions i controls de les activitats
que consideri necessaris, que serviran com a prova per a l’aplicació de les tarifes regulades a
l’article 5.

El contingut del debat i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:

Debat i votació del punt nº 4 de l'ordre del dia.

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a Secretària, estenc aquesta acta.
Fran Morancho López
Alcalde

Aránzazu Sorlí Pons
Secretària
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ACTA DE PLE

2 de novembre de 2020

