
Contra l'acord d'aprovació definitiva de les ordenances, que
esgota la via administrativa, podreu interposar directament recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la seva notificació, davant la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord
amb els articles 10.1a), 14, 25 i 46 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciós Administrativa, 107.3 de la Llei 30/1992. Això sense
perjudici de qualsevol altre recurs que cregueu oportú.

La qual cosa es fa públic per al coneixement general.

Margalef, 27 de desembre de 2007. --- L'ALCALDE, RAMON
VILÀ BRÚ.

2007/15237 – AJUNTAMENT DE MARGALEF

Anunci

L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 13 de novembre de
2007, va adoptar amb caràcter inicial, l'Ordenança municipal per a
la gestió de residus de la construcció i ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la prestació del servei de recepció i posterior gestió
de residus de la construcció en la Planta de Transvasament de Residus
de la Construcció. 

Exposat al públic mitjançant anuncis inserit al BOP de Tarragona
núm. 266 de 16 de novembre de 2007, no s'han presentat al·lega-
cions ni reclamacions, esdevenint definitivament aprovada, procedint-
se a la publicació del seu text íntegre.

El text de les ordenances aprovades es corresponen íntegrament
amb el text publicat pel Consell Comarcal del Priorat en el Butlletí
Oficial de la província de Tarragona núm. 251 de data 29 d'octubre
de 2007, amb les següents observacions:

Determinació elements tributaris
- Preu m3: 20 euros/Tn
- Import mínim de la taxa: 200 euros

Contra l'acord d'aprovació definitiva de les ordenances, que
esgota la via administrativa, podreu interposar directament recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la seva notificació, davant la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord
amb els articles 10.1a), 14, 25 i 46 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciós Administrativa, 107.3 de la Llei 30/1992. Això sense
perjudici de qualsevol altre recurs que cregueu oportú.

La qual cosa es fa públic per al coneixement general.

Margalef, 27 de desembre de 2007. --- L'ALCALDE, RAMON
VILÀ BRÚ.

2007/15175 – AJUNTAMENT DE MONTFERRI

Edicte

L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 31 d'octubre de
2007 aprova provisionalment per l'any 2008 la modificació de les
ordenances fiscals reguladora de l'impost sobre béns immobles,
impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre construc-
cions, instal·lacions i obres,  taxa per la prestació del servei de clave-
gueram, taxa per la prestació del servei de recollida d'escombraries,
taxa per llicencies urbanístiques,  taxa per prestació de serveis o
expedició de documents administratius, taxa pel subministrament
municipal d'aigua i taxa per visita i utilització d'espais públics.

L'acord d'aprovació provisional va exposar-se al públic en el
BOPT número 267 de data 17/11/2007 pel termini de 30 dies
perquè els interessats presentessin les corresponents reclamacions.

Transcorregut el termini i no havent-se presentat reclamacions,
d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l'acord

d'aprovació provisional esdevé definitiu sense necessitat d'un nou
acord en aquest sentit.

Contra les ordenances fiscals podrà interposar-se recurs
contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia en el termini de 2 mesos a comptar de
l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOPT.

a) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1. 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Article 6. Determinació de la quota líquida
3. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base

liquidable els tipus de gravamen  següents:

Tipus de béns immobles Tipus
Béns immobles urbans 0,60 %
Béns immobles rústics 0,60 %

b) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2. 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.

Article 5. Quota tributària
1. Les quotes del quadre  de tarifes, de totes les classes de

vehicles, de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, s'incrementaran per l'aplicació sobre les mateixes
un coeficient del 1,5. Aquest coeficient s'aplicarà fins i tot en el
supòsit en què l'esmentat quadre sigui modificat per la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat.

c) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3. 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.

Article 1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l'Impost la realització, de qual-

sevol construcció, instal·lació o obra per la qual hom exigeixi l'ob-
tenció de la llicència municipal o acord corresponent, s'hagi obtingut
o no aquesta llicència, sempre que la seva expedició correspongui a
aquest municipi.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix
l'apartat anterior podran consistir en:

a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota
mena de nova planta.

b) Obres de demolició.
c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva

disposició interior com el seu aspecte exterior.
d) Obres de reforma o ampliació d'edificis.
e) Qualsevulla altra construcció, instal·lació i obra que reque-

reixi llicència municipal d'obres.
f) Instal·lació d'antenes.

Article 2. Subjecte passiu
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
33 de la Llei General Tributària, que siguin els propietaris de la cons-
trucció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l'immoble sobre
el qual es realitzi aquesta. A aquests efectes té la consideració de
propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les
despeses o el cost de la seva realització.

2. Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent
els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin la construcció,
instal·lació i obra, si aquesta no la realitza el subjecte passiu contri-
buent. El substitut podrà exigir del contribuent l'import de la quota
tributària satisfeta.

3. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili
fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat
a comunicar-ho a l'Administració competent, mitjançant declaració
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expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi
efectes davant l'Administració fins que no presenti l'esmentada decla-
ració. No obstant l'Administració podrà rectificar el domicili tributari
dels subjectes passius mitjançant l'oportuna comprovació .

4. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més de
sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un repre-
sentant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves rela-
cions amb la Hisenda Pública

Article 3. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les

persones que siguin causants d'una infracció tributària o que
col·laborin a cometre-la.

2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econò-
miques esmentades a l'article 33 de la Llei General Tributària
respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives participa-
cions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obli-
gacions tributàries pendents es transmetran als socis o partíceps en el
capital, que respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de
la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar
els actes de la seva incumbència per al compliment de les obliga-
cions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes
següents:

a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de
l'import de la sanció.

b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la tota-
litat del deute exigible.

5. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de
les obligacions tributàries pendents de les persones jurídiques en el
supòsit de cessament d'activitats

6. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord
amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

Article 4.  Base imposable, quota, i meritament.
1. La base imposable de la liquidació provisional estarà consti-

tuïda pel major d'aquests imports:
a) Pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat

pels interessats.
b) El que resulti d'aplicar sobre la superfície total construïda

que consti al projecte que presentin els interessats els
següents mòduls:

Tipologia Mòdul
1. Habitatges

1.1. Habitatges plurifamiliars 518,70 euros/m2
1.2. Habitatges unifamiliars parellats 592,80 euros/m2
1.3. Habitatges unifamiliars aïllats 711,30 euros/m2

2. Magatzems aïllats 284,50 euros/m2
3. Garatges 296,40 euros/m2
4. Locals 370,50 euros/m2

Sobre les quantitats anteriors s'aplicaran els següents coeficients
de rectificació:

Tipologia Coeficient
1. Rehabilitació total, conservant només les façanes 0,90
2. Reformes que afectin elements estructurals 0,70
3. Reformes que no afectin elements estructurals 0,50
4. Reformes de poca entitat que no afectin elements 

estructurals ni instal·lacions 0,30

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base impo-
sable el tipus de gravamen.

3. El tipus de gravamen serà el 3,2%.
4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la

instal·lació o l'obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència
corresponent.

Article 5.  Gestió
1. L'interessat al sol·licitar la llicència de què es tracti es dirigirà

a secretaria on s'efectuarà el càlcul de l'import del dipòsit previ que
en aplicació de l'Ordenança que correspongui, i procedirà a la liqui-
dació i el pagament de la quantitat resultant, que tindrà el caràcter
de pagament a compte i serà requisit indispensable per tramitar la
sol·licitud. Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va
acompanyada del justificant d'haver realitzat el dipòsit previ.

2. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres
realitzades i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la
comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si és el
cas, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, i prac-
ticarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte
passiu o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui.

Article 6. Bonificacions, reduccions i exempcions.
No s'aplicaran més exempcions i bonificacions que les legalment

establertes.
D'acord amb l'art.104 de la Llei LHL es podran aplicar una

reducció del 95% de la quota en la rehabilitació de façanes. 

Article 7. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord

amb el que preveu la Llei General Tributària, les altres lleis de l'Estat
reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desen-
volupament.

Article 8. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a

la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas,
hom aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les
disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Les obres i instal·lacions en curs o acabades sense llicència auto-
ritzada, pagaran tarifa doble, prèvia instrucció d'expedient, a l'igual
que tot tipus de sanció d'aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de

l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element
d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta
Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la

Corporació en sessió realitzada el 31 d'octubre de 2007 i
començarà a regir el dia 1r. de gener de 2008 , i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modifi-
cació parcial els articles no modificats restaran vigents.

d) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.
REGULADORA DE LA TAXA PEL CLAVEGUERAM

Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència

o autorització de presa a la xarxa de   clavegueres s'exigirà una sola
vegada i consistirà en la quantitat fixa de 200 euros.

2. La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels
serveis de clavegueram, s'aplicarà la tarifa següent:

a) Vivenda  20 euros.
b) Magatzems, garatges i locals  20 euros.
c) Solars  20 euros.

e) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOM-
BRARIES 

Article 6è. Quota tributària
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Habitatge 95 euros.
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Magatzems i garatges  95 euros.
Restaurants 395 euros.
Locals comercials 165 euros.
Altres activitats 165 euros.

f) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7.
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la

Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, regu-
ladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que
disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat municipal,

tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar si els actes
d'edificació i ús del sòl, s'ajusten a la legislació vigent, el planejament
del municipi, a les ordenances i normativa ambiental aplicables i a la
resta de normativa urbanística.

Article 3r. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurí-

diques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General
Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrenda-
taris dels immobles en què es realitzin les construccions o
instal·lacions o s'executin les obres.

2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els
constructors i els contractistes de les obres.

Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del

subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen
els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.

Article 5è. Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la taxa:

a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments
de terra, obres de nova planta i modificació d'estructures
o aspecte exterior de les edificacions existents i qualsevol
altre tipus d'obra i instal·lacions no compreses en els punts
següents.

b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació,
quan es tracti de la primera utilització dels edificis i de la
modificació del seu ús.

c) El valor que tinguin determinats els terrenys i les construc-
cions originals a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles,
quan es tracti de parcel·lacions urbanes o divisions horit-
zontals i només de construccions quan es tracti d'ende-
rrocs.

d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de
manera visible des de la via pública.

2. Del cost que s'assenyala en les lletres a) i b) del número
anterior se n'exclou el que correspon a la maquinària i a les
instal·lacions industrials i mecàniques destinades a l'activitat a desen-
volupar. En els apartats a) i b) la base imposable es determinarà en
funció del pressupost més elevat dels següents:

a) Pressupost d'execució material presentat pels interessats.
b) Pressupost de referència segons mòduls aprovats pel

Col·legi d'arquitectes de Catalunya.

En els projectes s'haurà d'adjuntar un certificat emès pel tècnic
redactor on consti que no s'ha aplicat cap coeficient reductor sobre
el pressupost d'execució material, i que coincideix amb els mòduls de
referència aprovats pel Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. En el cas
que no hi figuri aquest certificat, per determinar la base imposable
s'aplicarà un coeficient de l'1,25 sobre el pressupost d'execució
material que consti al projecte.

Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus

de gravamen a la base imposable:
a) El 1,30 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior.
b) El 1,30 per cent, en el supòsit 1.b) de l'article anterior.
c) El 0,64 per cent, en les parcel·lacions urbanes, divisions

horitzontals i demolició de construccions, que no siguin
obligades.

d) 3,90 euros per m2 de cartell, en el supòsit 1.d) de l'article
anterior.

e) Quan els Serveis Tècnics de l'Ajuntament intervinguin per
a la regulació d'activitats especials en els edificis destinats
a aparcaments comunitaris, individualitzats o no, o d'altres
activitats singulars que necessitin d'una regulació espe-
cífica, se satisfaran en concepte d'honoraris tècnics la
quantitat de 1,55 euros/m2.

f) El 0% a efectes que quedi exempt, quan existeixin motius
de minusvalia sobrevinguda i es tracti d'adequar les
instal·lacions.

2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desestimant abans de la
concessió de la llicència o per denegació superior, les quotes que
s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s'assenyalen en
el número anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat
efectivament.

3. Vigent per tots els apartats anteriors, excepte apartat e), el
mínim de quota aplicable serà de 25,00 euros.

Article 7è. Acreditament
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï

l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes,
hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de
la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el subjecte passiu
la formulava expressament.

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

Article 8è. Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres

presentaran, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjun-
taran el número necessari d'exemplars del projecte bàsic.

2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en
què no s'exigeixi la formulació d'un projecte subscrit per un tècnic
competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres
que s'han de realitzar, com una descripció detallada de la superfície
afectada, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les
característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin
comprovar el seu cost.

3. Si una vegada formulada o concedida llicència es modificava
o s'ampliava el projecte, encara que només sigui a nivell del pres-
supost, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el
nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la
modificació o ampliació.

Article 9è. Fiança per obra
Al sol·licitar una llicència d'obra urbanística, el subjecte passiu

haurà de constituir una fiança per l'import corresponent al 1,5% de la
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base imposable establerta a l'article 5è, establint-se un mínim de 150
euros, a l'efecte de respondre de les obligacions vers l'Ajuntament,
derivades de la mateixa llicència. En especial, aquesta fiança ha de
garantir el compliment de les condicions de l'obra i la reparació dels
desperfectes, pel que fa a la via pública o terrenys d'ús públic, del
pagament dels impostos i de les taxes derivades de la realització de
la construcció, instal·lació o obra.

En les llicències d'obres que incloguin obertures de rases en la via
pública, l'import de la fiança podrà ser incrementat en l'import que
determinin els Serveis Tècnics.

Una vegada finalitzada l'obra es podrà sol·licitar la devolució de
la fiança, en l'escrit de sol·licitud s'haurà d'acreditar la presentació de
les alteracions cadastrals que es derivin de l'obra als efectes de l'IBI,
que es retornarà una vegada comprovats els extrems que garanteix la
fiança.

Article 10è. Liquidació i ingrés
1. En el moment en què se sol·liciti la llicència s'efectuarà un

ingrés amb caràcter de dipòsit, segons l'import de la taxa prevista en
aquesta Ordenança.

2. Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l'article
5è.1.a), b) i d):

a) Una vegada concedida la llicència urbanística, s'efec-
tuarà la liquidació provisional sobre la base que ha
declarat el sol·licitant i l'informe dels Serveis Tècnics
Municipals. 

b) L'administració municipal podrà comprovar el cost real i
efectiu una vegada que les obres s'hagin acabat, i la
superfície dels cartells declarada pel sol·licitant i, a la vista
del resultat d'aquesta comprovació, realitzarà la liquidació
definitiva que s'escaigui, deduint, si és procedent, el que
es va ingressar en provisional.

3. En el cas de parcel·lacions urbanes i de demolició de cons-
truccions, la liquidació que es realitzi, una vegada concedida la
llicència, sobre la base imposable que li correspongui, tindrà caràcter
definitiu.

4. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran també al
subjecte passiu que substitueix el contribuent per al seu ingrés directe
en les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els
terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

Article 11è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les

sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que
disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Les obres en curs o acabades sense llicència autoritzada,
pagaran tarifa doble.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la

Corporació en sessió realitzada el 31 d'octubre de 2007 i
començarà a regir el dia 1r. de gener de 2008 , i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modifi-
cació parcial els articles no modificats restaran vigents.

g) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8.
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS

Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els

epígrafs següents: 

Epígraf primer. Certificacions i altres 
1. Certificació de documents o acords municipals. 10,00
2. Certificació de documents que requereixin consulta 

a l'arxiu municipal 15,00
3. Certificat d'empadronament, convivència, residència 

i negatius 3,00

4. Certificats relatius a dades cadastrals 5,00
5. Altres certificats 20,00

Epígraf segon. Documents expedits o estesos per les oficines
municipals 

1. Fotocòpies
Fotocòpies de documents 0,30
Fotocòpies documentació arxiu, unitat 1,00

2. Còpies de plànols:
2.1. Amb paper fotocòpia:

a) A4 1,00
b) A3 1,75
amb CD 40,00

3. Còpies de projectes d'obres per a subhastes 
i concursos. 30,00

4. Expedició de documents a instància de part.
4.1. Per informe sense visita d'inspecció 50,00
4.2. Per informe amb visita d'inspecció 100,00
4.3. Per altes d'obres noves o variacions de nou 50,00
4.4. Per cada expedient tramitat a instància de part 

no previst en la present Ordenança. 50,00

Epígraf tercer. Documents relatius a serveis d'urbanisme
1. Per la tramitació d'expedient de declaració 

de ruïna física d'edificis 300,00
2. Per cada certificació que s'expedeixi de dotació 

de serveis urbanístics, sol·licitada a instància de part100,00
3. Per cada certificat d'aprofitament urbanístic 

de terrenys. 100,00
4. Per altres certificats o expedients. 100,00
5. Per cada inspecció dels Serveis Tècnics de 

condicions d'habitabilitat 100,00
6. Per cada llicència de primera ocupació i utilització 

d'habitatges unifamiliars 100,00
7. Per la tramitació de llicència de primera ocupació i 

utilització d'habitatges plurifamiliars 100,00
A més per cada habitatge 50,00
A més per cada local o aparcament 30,00

8. Consultes urbanístiques i d'Activitats 50,00
9. a) Per cada norma urbanística del Pla General 100,00

b) Per cada full de les normes urbanístiques 1,50
10. Per tramitació figures urbanístiques 

a) Modificació Planejament General 1.500,00
b) Planejament derivat i les seves modificacions 1.500,00

Si la superfície de l'àmbit es superior a 
50.000 m2 s'aplicarà un coeficient 
multiplicador de 1,5
Si la superfície de l'àmbit es superior a 
150.000 m2 s'aplicarà un coeficient 
multiplicador de 2

c) Estatuts i Bases 1.000,00
d) Divisions poligonals. Per cada polígon resultant 600,00
e) Projectes de reparcel·lació 1.000,00

Si la suma de finques aportades i finques 
resultants es superior a 15 s'aplicarà un coeficient 
multiplicador de 2
Si la suma de finques aportades i finques resultants 
es superior a 25 s'aplicarà un coeficient 
multiplicador de 3

f)  Determinació de sistema i modalitats 400,00
g) Projectes d'urbanització  l'1,12% del pressupost

11. Per llicència de primera ocupació, naus industrials, 
per cada 1000 m2 o fracció, així mateix per 
magatzems agrícoles 100,00

12. Expedient de pròrroga de llicències 25,00

Epígraf quart. Expedients administratius 
1. Expedient de fraccionament o ajornament 

de pagament 25,00
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2. Tramitació d'expedients de sol·licitud de llicencies 
no incloses en el Reglament d'activitats 225,00

3. Tramitació d'escrits de denúncies per motius que 
perjudiquin directament l'interès privat del denunciant 
i que no es refereixin a serveis públics municipals 100,00

4. Per cada compareixença davant l'alcaldia per a 
qualsevol finalitat amb constància per escrit sol·licitada 
per d'interessat 200,00

5. Per qualsevol altre expedient o document. 100,00

Epígraf cinquè. Especials 
1. Llicències d'armes d'aire comprimit 500,00
2. Compulses per pàgina o documents 30,00

En tots els tràmits administratius interns les referències a les
compulses hauran d'entendres com a simples validacions de docu-
ments, de manera que no donarà lloc al devengament de la taxa. 

Tampoc es devengarà taxa quan la compulsa faci referència a
documents que ja estan en aquest Ajuntament i que igualment es
precisen per a un tràmit intern. 

Totes les compulses de documents no compreses en els supòsits
anteriors i que comportin la confrontació d'un document per a la seva
utilització per part de l'interessat en expedients o tràmits aliens a
l'Ajuntament, devengaran la taxa prevista en les ordenances fiscals. 

h) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9.
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA.

Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes

següents:
Per subministrament d'aigua:
Mínim per trimestre 20m2;  6 euros
Per cada m3 que accedeixi el mínim; 0,30 euros
Conservació del comptador: 2 euro cada trimestre.
Connexió: 200 euros.

i) ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16.
TAXA PER VISITES I UTILITZACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS

A l'article 3r s'hi afageix el punt d)
d) Per utilització de bústies

- Sol.licitud de bústia: 50 euros
- Quota anual d'utilització: 15 euros

Montferri, 29 de desembre de 2007. --- L'alcalde, F. Xavier
Esplugas Pablo.

2007/15328 – AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI

Anunci

Atès que aquest Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 26
d'octubre de 2007, va aprovar provisionalment la modificació de les
Ordenances Fiscals que a continuació es detallen, les quals quedaran
aprovades definitivament si, en el termini d'exposició al públic que
preveu l'article 17.3 del R. D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
qual s'aprova el text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals,
no es presenten reclamacions.

Atès que als citats acords d'aprovació inicial van ser publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en data 20 de
novembre de 2007, núm. 269, i que durant el termini d'exposició al
públic no s'ha formulat cap reclamació, queden, per tant, elevats a
definitius els acords adoptats pel Ple de la Corporació, en sessió del
dia 26 d'octubre de 2007, sobre les Ordenances Fiscals d'aquest
Ajuntament, procedint-se en conseqüència a la seva publicació, així
com del text de les modificacions de les següents Ordenances Fiscals:

MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS ANY 2008

ORDENANÇA FISCAL NÚM.1
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Art. 6. Determinació de la quota líquida
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base

liquidable els tipus de gravamen següents:

Tipus de béns immobles Tipus
Béns immobles urbans 0,55%
Béns immobles rústics 0,65%
Béns immobles de característiques especials 0,85 %

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE 

TRACCIÓ MECÀNICA

Art. 7è.
Quadre de tarifes:
Article 1. Classe de vehicle Tarifa
A) Segons potència fiscal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys
De menys de 8 cavalls fiscals 19,00 euros 
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals 51,00 euros 
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals 106,00 euros 
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals 133,00 euros 
De 20 cavalls fiscals en endavant 166,00 euros 

2. Tractors, tractocamions, tractors d'obres i serveis, tractora dels
vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles, màquines
autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.

De menys de 16 cavalls fiscals 27,00 euros 
De 16 fins 25 cavalls fiscals 42,00 euros 
De més de 25 cavalls fiscals 124,00 euros 

B) Segons el número de places.
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al

transport de més de 9 persones.
De menys de 21 places 124,00 euros 
De 21 fins 50 places 176,00 euros 
De més de 50 places 220,00 euros 

C) Segons la càrrega útil en quilograms
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgo-

netes i furgonetes mixtes, habilitats per al transports de fins a 9
persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.

De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 51,00 euros 
De 1.00 fins a 2.999 de càrrega útil 106,00 euros 
De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil 133,00 euros 
De més de 9.999 de càrrega útil 220,00 euros 

2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.

De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil 26,00 euros 
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 41,00 euros 
De més de 2.999 kg. De càrrega útil 124,00 euros 

D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors 7,00 euros 
Motocicletes fins 125 c.c. 7,00 euros 
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c. 11,00 euros 
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c. 22,50 euros 
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c. 45,00 euros 
Motocicletes de més de 1.000 c.c. 90,00 euros 

12 BOP  DE  TARRAGONA – Núm. 300 (fascicle primer) Dilluns, 31 - 12 - 2007


