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Número de registre 8914

AJUNTAMENT DE FORADADA
Aprovació definitiva de la modificació d’ordenances fiscals
ANUNCI
El ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària 7 de novembre de 2016, va aprovar inicialment la modificació de
les següents ordenances:
1. De l’ordenança fiscal número 7, reguladora del Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
2. De l’ordenança fiscal número 8, reguladora del Impost sobre bens immobles.
3. De l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua.
4. De l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per a l’ús del pavelló i dels locals municipals.
Atès que durant el període d’exposició al públic no s’ha presentat cap al·legació o reclamació, l’acord ha
esdevingut definitiu, segons l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Els acords provisionals, que han esdevingut definitius són els que s’especifiquen a continuació:
1. S’aprova per a l’exercici 2017 i següents, la modificació de l’ordenança fiscal número 15 reguladora de la
taxa per a l’ús del pavelló i dels locals municipals.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret s’especifiquen les següents modificacions:
El text de l’article que es modifica és el següent:
1. Es modifica el seu títol passant a ser Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ús del pavelló i dels
locals municipals.
2. Es modifica l’article 2, amb el següent redactat:
Article 2. Fet imposable. Constitueix el fet imposable d’aquesta ordenança, l’aprofitament especial o
utilització privativa del domini públic municipal derivat de la utilització del pavelló i dels locals municipals.
3. Es modifica l’article 5, amb el següent nou redactat:
Article 5. Quota tributària. La tarifa a aplicar serà la següent:
Pavelló Poliesportiu de Foradada
Ús esportiu
1. Per a la celebració d’activitats esportives durant mig dia.....................................................................100,00€
2. Per a la celebració d’activitats esportives durant un dia sencer...........................................................200,00€
Ús no esportiu
1. Per a la celebració d’actes de persones privades: bodes, comunions, trobades familiars o qualsevol altra
celebració....................................................................................................................................................200,00€
2. Per a la celebració d’actes organitzats per entitat sense ànim de lucre, sense cobrament als assistents, o
que el seu cobrament sigui per a finalitats benèfiques................................................................................gratuït
3. Per a la celebració d’actes organitzats per entitat sense ànim de lucre, amb cobrament als
assistents......................................................................................................................................................50,00€
4. Per a la celebració d’actes organitzats per entitats amb ànim de lucre...............................................100,00€
5. Entrada individual com a lloc d’aixopluc o reunió............................................................................3€/persona
Altres locals municipals: local de Rubió i Sant Urbà de Montsonís
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1. Per a la celebració d’actes de persones privades: bodes, comunions, trobades familiars o qualsevol altra
celebració....................................................................................................................................................100,00€
2. Per a la celebració d’actes organitzats per entitat sense ànim de lucre, sense cobrament als assistents, o
que el seu cobrament sigui per a finalitats benèfiques................................................................................gratuït
3. Per a la celebració d’actes organitzats per entitat sense ànim de lucre, amb cobrament als
assistents......................................................................................................................................................25,00€
4. Per a la celebració d’actes organitzats per entitats amb ànim de lucre.................................................50,00€
5. Entrada individual com a lloc d’aixopluc o reunió............................................................................3€/persona
2. S’aprova per a l’exercici 2016 i següents, la Modificació de l’Ordenança Fiscal número 10, reguladora de
la taxa per al subministrament d’aigua.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i les modificacions que es practiquen són les següents:
El text de l’article que es modifica és el següent:
Article 5è
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents:
1. Domèstics
Quota de Servei
Comptador diàmetre 13 mm.
Comptador diàmetre 15 mm.
Comptador diàmetre 20 mm.
Quota d’inversió
1r.bl.fins 10 m3/ trimestre
2n bloc 11 a 20 m3/ trimestre
3r bloc excés de 20 m3/ trimestre
2. Comercials, agrícoles i ramaders
Diàmetre comptador15 mm.
" " 20 mm.
" " 25 mm.
" " 30 mm.
Quota d’inversió
1r.bl.fins 10 m3/ trimestre
2n bloc 11 a 20 m3/ trimestre
3r bloc excés de 20 m3/ trimestre

3,51
3,51
3,51
0,78
0,5014
0,6509
0,8100

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/m3
€/m3
€/m3

7,37
7,37
7,37
7,37
0,78
0,7448
0,8944
1,0415

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/m3
€/m3
€/m3

3. S’aprova per a l’exercici 2016 i següents, la Modificació de l’Ordenança Fiscal número 7, reguladora del
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i les modificacions que es practiquen són les següents:
S’afegeix un nou punt, el 2n a l’article 4 de l’ordenança, amb el següent tenor literal.
2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l’Impost, aquelles famílies que
disposin de carnet de família nombrosa. Per a sol·licitar-ho, les persones interessades hauran de presentar
a les oficines municipals:
1) Sol·licitud de bonificació.
2) Fotocòpia autèntica, del DNI del titular del vehicle.
3) Fotocòpia autèntica del últim rebut del impost.
4) Fotocòpia autèntica del carnet de família nombrosa expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
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4. S’aprova per a l’exercici 2016 i següents, la Modificació de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora del
Impost sobre bens immobles,
El text de l’ordenança consta a l’expedient i les modificacions que es practiquen són les següents:
S’afegeix un nou punt, el 5è a l’article 5 de l’ordenança, amb el següent tenor literal.
5. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l’Impost, aquelles famílies que
disposin de carnet de família nombrosa. Per a sol·licitar-ho, les persones interessades hauran de presentar
a les oficines municipals:
1) Sol·licitud de bonificació.
2) Fotocòpia autèntica, del DNI del titular del immoble.
3) Fotocòpia autèntica del últim rebut del IBI.
4) Fotocòpia autèntica del carnet de família nombrosa expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Contra el present acord, conforme a l’article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs
contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb seu a
Barcelona.
Foradada, 23 de desembre de 2016
L’alcaldessa, Maricel Segú Peralba
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