EDICTE
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple, de data 27 d’octubre de
2015, ha aprovat per majoria la modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any
2016.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el BOP núm. 213, de data 5 de novembre de 2015, i atès que
no s’ha presentat cap mena d’al·legació al respecte, els acords que s’especifiquen
seguidament han esdevingut definitius.
S’acorda, doncs, aprovar definitivament per a l’exercici 2016 i següents la modificació dels
articles de les ordenances fiscals i de les ordenances reguladores dels preus públics, fixades
en l’acord del Ple, de data 27 d’octubre de 2015 i que són:
IMPOSTOS:
Impost de béns immobles (IBI)
-

Els darrers anys, l’ajuntament d’Almacelles ha sol·licitat recurrentment l’actualització
dels valors cadastrals dels bens immobles del municipi atès que aquests estaven
sobrevalorats, molt per damunt del seu valor de mercat.

-

L’any 2014, per aplicació a l’exercici 2015, es va atendre la petició de l’Ajuntament,
amb l’aplicació d’un coeficient d’actualització del 0,78, que representa una rebaixa del
22% dels valors cadastrals. Els tipus es van mantenir atès que se’ns va informar que la
base liquidable no es veuria afectada.

-

L’any 2015, l’ajuntament d’Almacelles va sol·licitar una nova actualització dels valors
cadastrals que va esser concedida. El coeficient d’actualització s’ha d’aprovar a la llei
de pressupostos per 2016 que, si no hi ha variació, preveu un coeficient d’actualització
del 0,77.

-

La rebaixa en els valors cadastrals te influència positiva en els contribuents en una
cistella d’impostos: impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre
patrimoni, impost sobre successions, impost sobre donacions, impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats...

-

Consultada la Gerència del Cadastre sobre la incidència d’aquesta actualització, se’ns
informa que la seva previsió és que la base liquidable de l’impost sobre béns immobles
per l’exercici 2016 es veurà reduïda sensiblement, amb una disminució estimada d’uns
45 milions d’euros.

-

Per tant, per mantenir la recaptació dels anteriors exercicis, caldrà augmentar el tipus
impositiu.

-

Es proposa un tipus impositiu del 0,78.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Es proposa mantenir el tipus vigent.

TAXES:
Art. 20 a 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La quantificació de les taxes es realitzarà en els termes previstos en l’art. 24 LRHL, l’import de
les mateixes no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost reial o previsible del servei o activitat
de que es tracti. Per a la determinació de la quantia de les taxes es podran tenir en compte
criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes passius.
La pròpia llei reconeix la dificultat de determinar el cost real d’un servei, i per això parla de cost
previsible, com a alternativa d’aquell.
Per determinar aquest cost, es tindran en compte les despeses directes, les indirectes, les de
caràcter financer, amortització d’immobilitzat i generals que siguin d’aplicació.
Segons preceptua l’article 21.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les entitats locals no podran
exigir taxes pels serveis següents:
-

Abastiment d’aigües en fonts públiques.

-

Enllumenat de vies públiques.

-

Vigilància pública en general.

-

Protecció civil.

-

Neteja de via pública.

-

Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.

D’acord amb l’article 24 TRLRHL les taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local, l’import de les taxes es fixarà segons el valor que en el mercat tindria la
utilitat derivada d’aquest aprofitament si els bens no fossin del domini públic local.
Es proposa modificar les següents taxes:
1.- Ordenança fiscal numero 11 - Taxa per recollida d’escombraries
Atès que des del Consell Comarcal del Segrià es vol cobrar una taxa per la gestió de la
Deixalleria i per la recollida selectiva del paper, envasos i vidre del municipi, es proposa
modificar la taxa d’escombraries.
L’epígraf primer de l’article 6.2. quedaria redactat de la següent manera:

Epígraf primer. Habitatges
Epígraf segon. Allotjaments
Allotjaments fins a 25 places
Allotjaments entre 25 i 50 places
Allotjaments entre 50 i 75 places
Allotjaments entre 75 i 100 places

Euros
99,90
400,00
814,30
1.271,46
1.528,61

Allotjaments entre 100 i 125 places
Allotjaments entre 125 i 150 places
Allotjaments entre 150 i 175 places
Allotjaments entre 175 i 200 places
Allotjaments entre 200 i 225 places
Allotjaments entre 225 i 250 places
Allotjaments entre 250 i 275 places
Allotjaments entre 275 i 300 places
Allotjaments entre 300 i 325 places
Allotjaments entre 325 i 350 places
Allotjaments entre 350 i 375 places
Allotjaments a partir de 375 places
Epígraf tercer. Establiments Comercials
A) Petit comerç ( superfície fins a 200 m 2 )
B) Mitjà Comerç (superfície de 201 a 750 m 2)
C) Gran establiment (Més de 750 m 2)
Epígraf quart. Establiments restauració
A) Restaurants

1.885,76
2.342,91
2.750,06
3.157,22
3.754,37
3.911,52
4.128,67
4.385,82
4.742,98
5.200,13
5.557,28
5.814,43
115,39
214,29
329,68
350,00

B) Cafeteries, bars

252,76

C) Bars Musicals (Pubs)

350,00

Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles
A) Sala de festes, discoteques

439,57

Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils
A) Indústries fins a 10 treballadors

164,84

B) Indústries de més de 10 treballadors

274,73

Epígraf setè. Despatxos professionals
A) Despatxos professionals

115,39

B) Entitats Bancàries

164,84

2.- Ordenança fiscal numero 23 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer ambulants
i rodatges cinematogràfics
Es proposa afegir:
a) A la tarifa quarta (diversos temporals) de l’article sis (quota tributaria), el següent:
5.- Llicències per a instal·lar atraccions firals, en dies que no corresponen a la Festa Major, i
una zona diferent de les firetes habitual, en places i rambles …… 1 €/m2 i dia
6.- Casetes de pirotècnia …………………………….................................... 40 €
3.- Ordenança fiscal numero 34 - Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Es va proposar l’import del rebut mensual en 120 €. Consultada aquesta rebaixa amb usuaris
de l’escola bressol, es recull la seva proposta que considera més interessant la reducció de
l’import de la matrícula encara que la reducció del rebut mensual sigui menor. Es recull
ambdues propostes i es substitueixen les taxes de l’article 6 per les següents:

Gener – desembre 2016 135€/mes
Primera matrícula
120€
Segona matrícula
75€
Tercera matrícula
50€
4.- Ordenança fiscal numero 31 - Taxa per la prestació de serveis d’ús del pavelló
d’esports i de la sala polivalent
Substituir al quadre de preus per l’ús d’una actuació de l’article 4.2, “L’ús del Pavelló d’esports
sense ànim de lucre per un equip no federat o per a un particular” per “L’ús del Pavelló
d’Esports sense ànim de lucre per un equip federat, no federat o per un particular”
5.- Ordenança fiscal numero 6 - Taxa per expedició de documents administratius
Substituir l’epígraf segon de l’article 7 pel següent:
Certificat de convivència i residència 7€
Certificat de convivència i residència jubilats i pensionistes 0€
Substituir l’epígraf tercer de l’article 7 pel següent:
Diligència de confrontació de documents 1€ x document
També es procedeix a la publicació del preu públic per assistència al Curs de l’Aula Municipal
de Teatre, aprovat inicialment en la Junta de Govern, de data 29 de setembre de 2015, i
publicat en el BOP núm. 193, de data 7 d’octubre de 2015, sense que es presentés cap
al·legació al respecte durant l’exposició pública:
Preu públic per assistència Curs de l’Aula Municipal de Teatre: 10 euros mensuals per
alumne.

Josep Ibarz Gilart
Alcalde d’Almacelles
Almacelles, 26 de novembre de 2015

