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Ordenança fiscal num. 1 
 

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
 
Article 8è. Tipus de gravamen i quota 
 
El tipus de gravamen serà el 0,890  per cent quan es tracti de béns de naturalesa urbana i el 0,86  
per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica. La quota de l'impost és el resultat d'aplicar a 
la base liquidable el tipus de gravamen. 
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Ordenança fiscal num.2 
 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 7è. Coeficient de població 
 
1. D'acord amb els preceptes de la Llei 39/88, i a la vista de la Instrucció aprovada, la quota és la 
resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, calculades amb els elements tributaris especificats en 
la regla 14a de la Instrucció, el coeficient de ponderació en funció de la xifra neta de negocis i els 
índexs que ponderen la situació física de l'establiment, atesa la categoria del carrer en el qual 
radiqui. El total del deute tributari és el resultat d'aplicar a la quota tributària obtinguda 
incrementada pel coeficient de ponderació el recàrrec provincial previst en l'article 124 de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2. El coeficient de ponderació serà el següent: 
 

Import net xifra de negocis (euros) Coeficient 
De 1,000.000,00 fins a 5,000.000,00 1,29 
De 5,000.000,01 fins a 10,000.000,00 1,30 
De 10,000.000,01 fins a 50,000.000,00 1,32 
De 50,000.000,01 fins a 100,000.000,00 1,33 
Més de 100,000.000,00 1,35 
Sense xifra neta de negoci o activitat iniciada al 2002 1,29 

                    
 
 
3. A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva aplicació, 
s�estableix la següent escala d�índex a raó de la categoria atorgada al carrer on radiqui 
l�establiment, d�acord amb la relació i categories previstes al vialer annex: 
 
 

Categoria Índex de situació 
1ª 1,170 
2ª 0,970 
3ª 0,865 
4ª 0,700 

 
  

 
4. Quan en la relació del vialer per a l�exacció de l�Impost sobre Activitats Econòmiques no hi 
figuri un vial, es prendrà com a categoria per a aquest la més baixa fins que l�Ajuntament no 
n�aprovi d�altra de forma expressa. 
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5. Quan es tracti de locals confrontat a dues o més vies públiques, classificades en diverses 
categories, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior, sempre que en 
aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte. L'índex 
aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la zona on tingui assenyalat el 
número de policia o on estigui situat l'accés principal  
 

ANNEX 1 
 
 
Els carrers i altres punts del terme que s'inclouen en les diverses zones especificades a l'article 
8 de l'ordenança, son els següents: 
 
Zona 1. Comprèn tot el terme d'Amposta excepte els carrers i punts que figuren a les zones 
dos, tres i quatre. 
 
Zona 2. Comprèn la totalitat del Pla d'Ampúries i de Poble Nou. En concret: Carrers 
Alfaques, Caudillo, Cisne, de la Cinta, de la Escuela, de la Font, del Mar, dels Pins, Ebro, 
Fortaleza, Lluna, Major, Pins, Poble Nou, Ronda de la Lluna i Ronda del Mar, tots elss de 
Poble Nou. I del Pla d'Ampúries: Av. Aragonesa, des del num.98 fins el final, Atenes, Delfos, 
Esparta, Helena de Troya, Itaca, Mikonos, Olímpia, Penèlope, Pireo, Rodas, Salònica i Pl. 
Ulises. 
 
Zona 3. Comprèn el terme municipal delimitat pel nucli urbà, el terme de Tortosa, el riu Ebre 
i el canal de la dreta. 
 
Zona 4. Comprèn els vials dels polígons industrials. 
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Ordenança fiscal num. 3 

 
 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 

 
Article 5è. Quota tributària 
1. Les quotes del quadre  de tarifes, de totes les classes de vehicles1, 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 del coeficient 1,800. Aquest coeficient s�aplicarà fins i tot en el supòsit en què 
l�esmentat quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l�Estat. 
2. Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en 
aquest municipi  serà el següent: 
3. Quadre de tarifes 
 
Coeficient 1,970 

  
Turismes:menys 8 HP 24,85 
Turismes:de 8 a 11,99 HP 67,12 
Turismes:de 12 a 15,99 HP 141,70 
Turismes:de 16 a 19,99 HP 176,50 
Turismes:de 20 c.f  En endavant 220,60 

  
Autobusos: menys de 21 places 164,07 
Autobusos: de 21 a 50 places 233,67 
Autobusos: més de 50 places 292,09 

  
Camions: menys de 1000 Kg. 83,28 
Camions: de 1000 a 2999 Kg. 164,07 
Camions: de 2999  a 9999Kg. 233,67 
Camions: més de 9999 Kg. 292,09 

  
Tractors: menys de 16 Hp 34,80 
Tractors: de 16  a 25 Hp 54,69 
Tractors: més de 25 Hp 164,07 

  
Remolcs: menys de 1000 Kg 34,80 
Remolcs: de 1000  a 2999Kg 54,69 
Remolcs: més de 2999 Kg 164,07 

  

                                                           
1 
Els ajuntaments poden fixar un coeficient d=increment diferent per a cadascuna de les classes de vehicles 
previstes en el quadre de tarifes, sense que en cap cas aquests coeficients puguin excedir del límit màxim 
previst en l=article 96 ap. 4 de la Llei d=Hisendes Locals. 
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Ciclomotors 8,71 
  

Motocicletes: menys de 125 c.c 8,71 
Motocicletes: de 125 a 250 c.c 14,92 
Motocicletes: de 250 a 500 c.c 29,83 
Motocicletes: de 500 a 1000 c.c 59,66 
Motocicletes: més de 1000 c.c 119,32 
 
 
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l�aplicació de les diferents 
tarifes, serà el que es determini, amb caràcter general, per l�Administració de l�Estat. En el 
seu defecte, s�estarà al que disposi el Codi de Circulació pel que respecta als diferents tipus de 
vehicles.  
 
Per a determinar el mòdul aplicable als vehicles tot-terrenys i furgonetes, s�estableixen els 
següents criteris: 
 
a) Vehicles tot- terrenys: Es podrà considerar integrat al grup de turismes o camions si es 

compleixen alguna de les dos consideracions següents: 
 Tindrà la consideració de turisme si el número de seients que disposa el vehicle és igual o 
superior a la meitat de les places autoritzades pel fabricant. 
 Tindrà la consideració de camió si el número de seients que disposa el vehicle és un 
número igual o inferior a la meitat menys ú de les places autoritzades pel fabricant 
 
b) Furgonetes: Es podrà considerar integrat al grup de turismes o camions si es compleixen 

alguna de les dos consideracions següents: 
 Tindrà la consideració de turisme si a la fitxa tècnica  del vehicle figura el codi 1000 � 
Turismo� 
 Tindrà la consideració de camió si a la fitxa tècnica del vehicle figura el codi 3100 � 
Vehícula mixto adaptable�. En aquest cas es preceptiu passar la revisió de l�ITV cada dos 
anys. 
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Ordenança fiscal num. 4 

 
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 
Article 6è. Base imposable. 1. La base imposable d�aquest impost està constituïda per 
l�increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana, manifestat en el moment de 
l�acreditació experimentada en el període de temps transcorregut entre l�adquisició del terreny 
o del dret per part del transmitent i la nova transmissió o, si escau, la constitució del dret real 
de gaudi, amb un període màxim de vint anys. Si el transmitent és una persona jurídica, es 
considera que la data d�adquisició és el 31 de desembre de 1989, sempre que l�adquisició 
sigui anterior a aquesta data. 
2. Per determinar l�import de l�increment real del valor, s�ha d�aplicar sobre el valor del 
terreny, en el moment de l�acreditació, el percentatge total que resulta de multiplicar el 
percentatge anual que tot seguit s�indica pel nombre d�anys al llarg dels quals ha tingut lloc 
l�increment de valor: 
                     Percentatge anual a aplicar 
Període fins a 5 anys 3,3 %       
Període de 6 a 10 anys 3,0 %   
Període de 11 a 15 anys 2,7 %   
Període de 16 a 20 anys o més 2,5 %   
 
3. Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta i el nombre d�anys 
pels quals cal multiplicar el percentatge anual esmentat, només es consideren els anys 
complets que integren el període impositiu, sense que hi escaigui de considerar, a aquest 
efecte, les fraccions d�anys d�aquest període. 
4. En les transmissions de terrenys, el valor d�aquests en el moment de l�acreditació serà el 
que tingui fixat en aquell moment a l�efecte de l�impost sobre béns immobles. 
Tanmateix quan el valor esmentat sigui conseqüència d�una ponència de valors que no 
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat l�impost liquidació 
definitiva el valor dels terrenys obtingut d�acord amb l�assenyalat en els apartats 2 i 3 de 
l�article 71 de la Llei 39/1988, referit al moment de l�acreditació. 
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de l�acreditació de 
l�impost, no tingui fixat el valor cadastral en el moment esmentat, l�Ajuntament practicarà la 
liquidació quan el referit valor cadastral sigui fixat. 
5. En la constitució i la transmissió de drets real de gaudi limitatius del domini, per determinar 
l�import de l�increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional al valor 
del drets esmentats, calculat mitjançant l�aplicació de les normes fixades a l�efecte de l�impost 
de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes 
següents: 
A) USDEFEUT 
a) S�entén que el valor de l�usdefruit i dret de superfície temporal és proporcional al valor 

del terreny, a raó del 2% per cada període d�un any, sense que mai excedeixi el 70%. 
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del valor total del 

terreny si l�usufructuari té menys de vint anys, valor que minora a mesura que l�edat 
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augmenta en la proporció de l�1% menys per cada any més, amb el límit mínim del 10% 
del valor total. 

c) Si l�usdefruit constituït a favor d�una persona jurídica s�estableix per a un termini superior 
de trenta anys o per a un temps indeterminat, s�ha de considerar fiscalment una 
transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.  

d) En cas que hi hagi diversos usufructuaris vitalicis que adquireixin simultàniament el dret 
indivís, es valorarà el dret d�usdefruit tenint en compte l�edat de l�usufructuari menor. 

e) En cas que hi hagi dos o més usufructuaris vitalicis successius, cal valorar cada usdefruit 
successiu tenint en compte l�edat de l�usufructuari respectiu. 

 
B) ÚS I ESTATGE 
El valor dels drets reals d�ús i estatge és el que resulta d�aplicar el 75% del valor del terrenys 
sobre el qual s�ha imposat d�acord amb les regles corresponents a la valoració dels usdefruits 
temporals o vitalicis, segons els casos. 
 
C¨) NUA PROPIETAT 
El valor del dret de la nua propietat s�ha de fixar d�acord amb la diferència entre el valor de 
l�usdefruit, ús o estatge i el valor total del terreny. En els usdefruits vitalicis que, alhora, 
siguin temporals, la nua propietat es valorarà aplicant-hi, de les regles anteriors, aquella que li 
atribueixi menys valor. 
En l�usdefruit a què es refereixen les lletres d) i e), la nua propietat s�ha de valorar segons 
l�edat del més jove dels usufructuaris instituïts. 
 
D) DOMINI UTIL, DIRECTE I MITJA 
a) El valor del domini útil és la diferència entre el valor del domini directe o mitjà i el del 

terreny. 
b) El valor del domini directe o mitjà amb dret a lluïsme es calcularà d�acord amb els 

preceptes que estableix la Llei 6/1990, de 16 de març, de censos, aprovada pel Parlament 
de Catalunya. 

 
6. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un 
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l�existència d�un dret real 
de superfície, cal aplicar el percentatge corresponent sobre la part del valor cadastral que 
representa, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l�escriptura de 
transmissió o, si no n�hi ha, el que resulta d�establir la proporció corresponent entre la 
superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o 
volum edificats un cop construïdes aquestes plantes. En cas que no s�especifiqui el nombre de 
noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d�establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim 
edificable segons el planejament vigent. 
 
6.2  En el supòsit que el valor cadastral del terreny experimenti un increment en relació amb 
l�exercici anterior com a resultat d�un procediment de valoració col·lectiva de caràcter 
general, i atenent el que disposa l�article 108.3 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes 
Locals, s�aplicarà una reducció del 40 % durant els següents cinc anys a comptar de la 
variació del valor. Finalitzat aquest període, s�aplicarà el valor cadastral del terreny que figuri 
al padró fiscal de l�Impost sobre bens immobles corresponent a l�any en que es tingui lloc la 
transacció.  
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7. En els supòsits d�expropiació forçosa, el percentatge corresponent s�ha d�aplicar sobre la 
part del justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat al 
terreny esmentat sigui inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el justipreu. 
8. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar 
les normes de tributació del dret d�usdefruit, llevat que l�adquirent tingui la facultat de 
disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l�impost en el domini ple. 
 
Article 7è. Tipus impositiu. El tipus impositiu és del 27%. 
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Ordenança fiscal num.5 

 
 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
 
Article 6è. Tipus de gravamen i quota 
 
1. El tipus de gravamen serà el 2,8  cent.  
 
1. Per a les obres majors, la quota de l'impost serà el resultat d'aplicar el tipus de gravamen al 

pressupost del projecte degudament signat i segellat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes. 
 
2. Per a les obres menors, la quota de l'import serà el resultat d'aplicar el tipus de gravamen 

al pressupost del projecte calculat pels tècnics municipals d'acord amb els mòduls i 
coeficients aprovats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes. 
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Ordenança fiscal num.6 
 

TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
 
Article 7é. Tarifa 
 
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura de la següent manera: 
- Certificats 4,50 � 
- Confrontació de documents 11,23 � 
- Bastanteig de poders 11,23 � 
- Informacions testificals 6,04 � 
- Compareixença davant l'alcaldia amb constància per escrit sol·lic.per l'interessat 6,84 � 
- Per visat de documents que no estiguin expressament traficats, per cada un 3,21 � 
- Per cada document que s'expedeixi en fotocopia 0,12 � 
- Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis 150,00 � 
- Per cada certific. o informe que expedeixin els serveis urban. a instància de part 13,65 � 
- Per cada expedient de concessió d�instal·lació de rètols 9,40 � 
- Per cada còpia de plànol d�alineació de carrers, eixamples, etc 

Per cada m2 o fracció de plànol 9,40 � 
- Per cada certificació de tècnic municipal, per hora de treball 18,08 � 
- Venda d'ordenances, cada una 1,22 � 
- Venda plànol de la ciutat 7,23 � 
- Recerca d'antecedents, per cada any d�antiguitat 2,03 � 
- Canvi titularitat llicència establiments 150,00 � 
- Pla permís circulació ciclomotors i altres vehicles exempts de matriculació pròpia 2,41 �  
- Llicència repartiment propaganda 12,04 � 
- Per cèdula de qualificació urbanística 42,85 � 
- Certificat inicial adequació instal·lacions telefonia mòbil a llicència 1.667,10 � 
- Certificat revisió adequació instal·lacions telefonia mòbil a llicència 1.544,01 � 
- Autorització de serveis funeraris 332,62 � 
- Certificats d�arrelament 10,00 � 
- Certificats de reagrupació familiar 20,00 � 
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Ordenança fiscal num.8. 

 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI 

 
 
Article 6é. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreductible per la 

concessió i la successió en la titul·laritat, de l'autorització i per la utilització de l�escut d'acord 
amb la tarifa següent: 
- Per la concessió de l'autorització .................................................................... 22,79 � 
- A més, per la utilització de l'escut, cada any .................................................... 7,34 � 
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Ordenança fiscal num.9 

 
TAXA PER LA CONCESIÓ DE LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES 

DE LLOGUER. 
 
Article 6è. Quota tributària. 
La quota tributària s'ha de determinar per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa o 
activitat, d'acord amb la tarifa següent: 
Epìgraf                Import en Euros 
1.- Concessió i expedició de llicències: 
- Llicències de taxis. . . . . . 600,00 
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids. . . . . . 300,00 
2.- Autorització per transmissió de llicències: 
a) Transmissió "inter-vivos" 
- Llicències de taxis. . . . . . 1.200,00 
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids. . . . . 600,00 
b) Transmissió "mortis causa" 
- Llicències de taxis. . . . . . 500,00 
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids. . . . . 250,00 
3.- Autorització per substitució de vehicle: 
- Llicències de taxis. . . . . . 30,00 
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids. . . . . 15,00 
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Ordenança fiscal num.10 

 
TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS REALITZATS PER LA POLICIA MUNICIPAL 

 
 
 
Article 5é. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà: a) quan es tracti dels serveis que s'assenyalen en els 

apartats a). b) i d) de l'article 2n. en funció del nombre d'efectius, tant personals com 
materials, que s'utilitzin en la prestació del servei, i el temps invertit; i b) per una quantitat 
fixa i irreductible per vehicle i any quan es tracti de 1'autor d�infracció per realitzar el 
transport escolar. 
 

2. A aquest efecte, s�aplicarà la tarifa següent: 
 

Epígraf primer. Serveis especials: 
- Per cada policia municipal, per  hora o fracció .................................................... 23,00 � 
- Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació, per  hora o fracció.............. 46,00 � 
- Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació, per  hora o fracció ....................... 23,00 � 
- Cessió de senyals, tanques, balitzes i altres, per unitat i dia................................. 11,50 � 

 
3. En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents: 
 

1a. Les quotes s'incrementaran en un 50 per cent quan els serveis s�efectuïn entre les 20 i 
les 24 hores del dia, i en un 100 per cent si es realitzen de les 0 hores a les 8 del matí. 

2a. El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial 
el de la sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el de la 
seva entrada després d'haver acabat el servei. 
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Ordenança fiscal num.11 
 

TAXA PER LA CONCESIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
 
Article 5. Base imposable 
 
 
 
1. Constitueix la base imposable de la taxa: 
a) Per a les obres majors, els cost real i efectiu de l'obra civil, que es valorarà d'acord amb el 

pressupost del projecte, degudament signat i segellat pel col·legi oficial corresponent. 
b) Per a les obres menors, el cost real i efectiu de l'obra civil, que es valorarà segons els 

mòduls i coeficients aprovats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes. 
c) E1 valor que tinguin determinats els terrenys i les Construccions a l'efecte de l'Impost 

sobre Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i de demolició de 
construccions. 

d) La superfície dels cartells de propaganda co1.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. 
 
Article 6é. Quota tributària 
 
1. La quota tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base 

imposable: 
a) El 0�2 per cent, en el supòsit 1 a) de 1'article anterior  
b) El 0'2 per cent, en les parcel·lacions urbanes. 
c) El 0,04 per cent per la taxa de primera ocupació 
d) Sis � per m2 de cartell, en el supòsit 1 d) de l'article anterior. 
 
2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desestimament, abans de la concessió de la 

llicència, 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. 
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Ordenança fiscal num.12 
 

TAXA PER LA LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS 
 
 
Article 6è.- Tarifes 
1.- Les tarifes que s�han d�aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen en el 
quadre següent, en funció del tipus i naturalesa de l�activitat, de la seva superfície, i ubicació, 
d�acord amb la normativa mediambiental vigent. 
 

GRUPS D�ACTIVITATS TARIFA BÀSICA /M2 QUOTA MINIMA 
 
Annex I 9,00 �/M2 300,00 � 
Annex II.1 7,00 �/M2 300,00 � 
Annex II.2 6,50 �/M2 300,00 � 
Annex III. Permís mun. ambiental 6,00 �/M2 300,00 � 
Annex III. Règim comunicació 5,50 �/M2 300,00 � 

 
L�import de la quota es calcula a partir d�una tarifa bàsica, que ve determinada pel tipus 
d�activitat o ús, si és de naturalesa econòmica o no, la superfície i l�índex de situació en 
funció de les categories de les vies públiques on s�ubiqui l�establiment, local o instal·lació en 
el que es desenvolupi l�activitat o l�ús. La quota a liquidar serà la que resulti del càlcul que a 
continuació es detalla, sempre que el seu import no sigui inferior a la quota mínima 
 
Càlcul de la quota: s�obté mitjançant el càlcul del següent polinomi: 
 

Q = TB x S x FC x CS 
 

En el que: 
 
TB = tarifa bàsica expressada en �/m2 en funció del grup d�activitats que correspongui 
S  = superfície destinada a l�activitat o ús, expressada en m2 arrodonits per excés 
FC = factor corrector de l�activitat o ús, essent 0,5 per les activitats o usos de naturalesa no 
econòmica, 0,60 per les activitats o usos de ramaderia, i 1,0 per la resta. 
CS = coeficient de situació: és el que es detalla segons la categoria de la via pública en la que 
s�ubica l�activitat o ús: 
 1ª categoria  1,170  
 2ª categoria  0,970 
 3ª categoria  0,865 
 4ª categoria  0,700 
 
Q = quota de la taxa 
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La quota a liquidar serà l�import obtingut (Q), sempre que no sigui inferior a la quota mínima  
establerta al quadre de tarifes multiplicada pel factor corrector d�activitat (FC). En el cas de 
ser inferior, es liquidarà la quota mínima. 
 
2.- La quota a liquidar, en funció del motiu que origini el fet imposable, es calcularà de la 
forma que es detalla en els següents apartats: 
a) Per l�inici de l�activitat o ús,  la quota serà la que per l�activitat a desenvolupar resulti de 

l�aplicació del que s�estableix al punt 1 del present article. 
b) Per la revisió periòdica, la quota a liquidar serà l�equivalent al 25 % del que s�estableix al 

punt 1 del present article. 
c) Per l�adequació a la Llei 3/98 i sempre que l�activitat disposi de llicència municipal 

prèvia, la quota a liquidar serà l�equivalent al 25% del que s�estableix al punt 1 del present 
article. 

d) Per l�ampliació de l�activitat, la quota a liquidar serà la següent: si l�ampliació es 
considera com un canvi substancial, la que resulti del càlcul del polinomi definit al punt 1, 
computant el 100 % de la superfície de l�ampliació. 

e) Per ampliacions de l�activitat que no impliquin modificacions en la superfície de 
l�establiment o dels elements que van servir per a realitzar les tasques per les que va 
obtenir llicència, i sempre que aquesta nova activitat estigui inclosa en el mateix annex de 
la llei 3/98 que l�anterior,  la quota a liquidar serà equivalent al 25% del que s�estableix al 
punt 1 del present article. 

f) Per controls periòdics, la quota a liquidar serà un 10 % del que com a primera instal·lació 
correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1. 

g) Per les alteracions que es portin a terme a l�establiment i que comportin una nova 
verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, la quota serà del 25% del que 
correspongui com a primera instal·lació. 

h) Pels canvis de titularitat la quota serà la recollida a les tarifes de l�ordenança fiscal núm.7, 
excepte en els casos de successió familiar entre cònjuges i entre descendents i ascendents, 
els quals han de tributar un 25% de les quotes esmentades. 

3.- En cas de desestimen formulat per sol·licitant amb anterioritat a la resolució de 
l�expedient, les quotes que cal liquidar són el 25% de les què resultin en aplicació dels punts 
anteriors, sempre que l�activitat municipal s�hagués iniciat efectivament. 
4.- La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades amb caràcter temporal i que el seu 
termini sigui com a màxim de tres mesos, serà del 50% de la que resulti de l�aplicació de les 
tarifes i càlculs establerts al punt 1anterior. 
 
Article 7è.- Exempcions i bonificacions 
A.- Gaudiran d�exempció de pagament d�aquesta taxa, sense perjudici de l�obligació de 
tramitar la corresponent autorització, llicència o comunicació: 
1.- Els trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós, declaració de ruïna, 
enfonsament, incendi o desnonament no originat per manca de pagament de lloguers i els que 
es verifiquin en compliment d�ordres i disposicions oficials. 
2.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs d�activitats o usos de naturalesa no econòmica. 
B.- Gaudiran d�una bonificació del 50% de la quota, els trasllats d�activitats autoritzades per 
motiu d�arranjament, reforma i millora de les seves instal·lacions o locals, sempre que el 
període del trasllat no superi un any. 
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C.- Gaudiran d�una bonificació de fins el 75% de la quota les activitats industrials, comercials 
i de serveis que s�instal·lin en els Polígons Industrials de Tosses i de l�Oriola. 
 
Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l�interessat de sol·licitar-los per escrit, 
en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència d�activitat o d�ús, i en qualsevol cas, 
abans de que la liquidació lliurada adquireixi fermesa. En la sol·licitud s�haurà d�acreditar el 
compliment dels requisits exigibles per a l�aplicació de l�exempció o bonificació que es 
demana. 
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Ordenança fiscal num.13 

 
TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
 
Article 6é. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per l�aplicació de la tarifa següent: 
 
Concessions  
.- De terrenys per a panteons, per cada espai de 12 m2,  i distància de 2,5 m 7.498,27 
.- De nínxols de l era. fila a perpetuïtat 720,90 
.- De nínxols de 2 ona. fila a perpetuïtat 612,20 
.- De nínxols de 3era. fila a perpetuïtat 530,00 
.- De columbaris a perpetuïtat 300,00 
Concessió nínxols temporalment:  
.- De l era. fila, per un màxim de cinc anys, per cada any 30,05 
.- De 2 ona. fila, per un màxim de cinc anys, per cada any 26,25 
.- De 3 era. fila, per un màxim de cinc anys, per cada any 20,00 
Canvi de titularitat 23,62 
Inhumacions:  
.- Per cadàvers en panteons 14,25 
.- Per cadàvers en nínxols 1 era. fila 4,87 
.- Per cadàvers en nínxols 2ona. fila 3,21 
.- Per cadàvers en nínxols 3 era. fila 2,00 
Exhumacions:  
.- Per cadàvers en panteons 14,25 
.- Per cadàvers en nínxols 1 era. fila 4,87 
.- Per cadàvers en nínxols 2ona. fila 3,21 
.- Per cadàvers en nínxols 3 era. fila 2,00 
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Ordenança fiscal num.14 
 

TAXA PER LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 
 
 
Article 6é. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà 

en funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 
 

2. A aquest efecte, s�aplicarà la tarifa següent: 
 

Concepte Import 
  

Immobles sense edificar 40,00 
Habitatges en sol no urbà 40,00 
Habitatges en sol urbà 101,64 
Bars i cafés 255,33 
Hotels 518,35 
Hotels sense cuina 315,44 
Fondes i residències 315,44 
Locals comerc.> 500 m2 432,52 
Locals comerc.entre 250 i 500 m2 159,96 
Locals comercials < 250 m2 94,24 
Gran superfície de menys de 500 m2 483,22 
Gran superfície entre 500 m2 i 2000 m2 1.158,52 
Grans superfície > 2000 m2 3.478,71 
 
 
 
Aquestes tarifes, que tenen el caràcter d'anuals, s'incrementaran un 10% per als immobles 
situats fora de casc urbà, excepte Eucaliptus i Poble Nou. 
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Ordenança fiscal num.15 
 

TAXA PEL TRANSPORT DE CARN 
 
 
Article 5é. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent: 
- Per cada kg de carn ( amb un mínim de 3,00 �/viatge) 0,09 � 
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Ordenança fiscal num.16 
 
TAXA PER LA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA 
PÚBLICA, ABANDONATS O ESTACIONATS IRREGULARMENT I QUE 
PERTORBEN LA CIRCULACIÓ NORMAL. 
 
 
Article 5é. Tarifes 
 
1. Per provocar la mobilització de la grua per realitzar la retirada 

Bicicletes 7,10 
Velomotors, motos, turismes i furgonetes 37,15 
Camions 37,15 

2. Per enganxar el vehicle, sense arribar a l'arrossegament i dipòsit 
Bicicletes 10,75 
Velomotors, motos, turismes i furgonetes 52,70 
Camions 67,60 

3. Per retirada de vehicles i trasllat al dipòsit municipal 
Bicicletes 15,60 
Velomotors, motos, turismes i furgonetes 82,70 
Camions Cost del servei 

4. Per dia d'estada a partir del següent al dipòsit 
Bicicletes, velomotors i motos 1,25 
Turismes 2,50 
Furgonetes 3,55 
Camions 4,75 

 
Les quotes liquidades per aplicació de les tarifes són independents de la multa que per la 
infracció correspongui. 
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Ordenança fiscal num.17 
 

 
REGULADORA DE TAXA PER L�OCUPACIÓ DE TERRENYS D�ÚS PÚBLIC AMB 
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS 
O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D�ÚS PUBLIC LOCAL AIXÍ COM 
INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.  

 
 

 
Article 5.  Quota tributària 

 
1. La quota de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes contingudes 

en l�apartat 3 d�aquest article. 
2. S�haurà de tenir en compte per a calcular el següent: 

a) Si el nombre de metres quadrats de l�aprofitament no és sencer, s�arrodonirà per excés 
per obtenir la superfície ocupada. 
b)Els aprofitaments seran anuals, quan s�autoritzin per a tot l�any natural, i temporals, 
quan el període autoritzat comprengui una part de l�any natural. Tots els aprofitaments 
realitzats sense autorització administrativa es consideren anul·lats. 

3. Les tarifes d�aquesta taxa són les següents  
- Epígraf 1: Mercat dels dimarts i dissabtes. 

Per cada m. lineal al dia  2,15 � 
Per cada furgoneta  19,25 � 
 

- Epígraf 2: Ocupació de terrenys d'us públic amb parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions: 

 
Carrers 1era categoria:  0,11 � 
Carrers 2ona categoria: 0,10 � 
Carrers 3era categoria:  0,09 � 
Carrers 4rta categoria 0,08 � 
 

- Epígraf 3: Rodatge cinematogràfic 
 
- Per l'ocupació de terrenys d'us públic al terme municipal 520,61 � 

 
Quan l�autorització de la utilització privativa es realitzi mitjançant procediments de licitació 
pública, l�import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició a la qual 
s�atorgui la concessió, autorització o adjudicació. 
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Ordenança fiscal num.18 
 

REGULADORA DE TAXA PER L�OCUPACIÓ DE TERRENYS D�ÚS PÚBLIC AMB 
TAULES, CADIRES  I ALTRES ELEMENTS  AMB FINALITAT LUCRATIVA. 

 
 
Article 5.  Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes contingudes 

en l�apartat 3 d�aquest article. 
2. En tot cas s�ha de tenir en compte el següent: 

a) Si el nombre de metres quadrats de l�aprofitament no és sencer, s�arrodonirà per excés 
per obtenir la superfície ocupada. 

b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes 
i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que l�ocupada per 
taules i cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. 

c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s�autoritzin per a tot l�any natural, i 
temporals, quan el període autoritzat comprengui una part de l�any natural. Tots els 
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren nuls, però 
meritaran la taxa pel temps d�ocupació d�acord amb l�article 7. 

 
3. Les tarifes d�aquesta taxa són les següents: 

- Carrers de primera categoria: 0,22 � / dia 
- Carrers de segona categoria:  0,21 � / dia 
- Carrers de tercera categoria:  0,20 � / dia 
- Carrers de quarta categoria: 0,19 � / dia 
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Ordenança fiscal num.19 

 
REGULADORA DE TAXA PER  LA INSTAL·LACIO DE QUIOSCOS A LA VIA 

PÚBLICA 
 
 
 
Article 5. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa  es determinarà de conformitat amb les tarifes de l�apartat segon 
d�aquest article, en funció de la categoria del carrer on se situï el quiosc, duració de 
l�aprofitament i superfície autoritzada o la realment ocupada, si fos superior. 
 
3. Quadre de tarifes: 

- Carrers de primera categoria: per metre i any 36,53 � 
- Carrers de segona categoria:  per metre i any 34,69 � 
- Carrers de tercera categoria:  per metre i any 32,87 � 
- Carrers de quarta categoria : per metre i any 30,87 � 
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Ordenança fiscal num.20 
 

REGULADORA DE TAXA PER L�ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES 
VORERES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU,  
PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA. 
 
 
 
Article 5. Quota tributària 
 

La quantia de la taxa es determinarà d�acord amb el següent quadre de tarifes: 
 
a) Per les reserves de via pública per a l'aparcament, càrrega o descàrrega de mercaderies, 

fins a 2,5 metres d'ample de porta.  
 

Categ. Carrer Import anual Import mensual Import diari 
1era categoria 57,36 5,74 0,20 
2ona categoria 53,72 5,37 0,19 
3era categoria 39,02 3,90 0,14 
4rta categoria 33,07 3,30 0,11 

 
b) Per l'excés de 2,5 metres, per cada metre o facció a més de la tarifa anterior: 

 
Categ. Carrer Import anual Import mensual Import diari 

1era categoria 34,40 3,45 0,13 
2ona categoria 32,22 3,22 0,11 
3era categoria 23,42 2,35 0,09 
4rta categoria  19,84 1,98 0,08 

 
c) Garatges i tallers mecànics, amb un mínim de 4 m. d'ample 
 Carrers de 1era, 2ona i 3era cat.:  133,30 � 

 
d) Alta inicial 16,35 � 
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Ordenança fiscal num.21 
 
 

REGULADORA DE TAXA PER L�OCUPACIÓ DE TERRENYS D�ÚS PÚBLIC 
LOCAL AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, 
TANQUES PUNTALS, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS 
ANÀLOGUES. 
 
 
 
Article 5. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és el resultat d�aplicar la tarifa pels 
metres quadrats d�ocupació. 
 
a) Ocupació de terrenys d'us públic per mercaderies i altres 
- Carrers de 1a. categoria: .............................................................................................. 0,11 � 
- Carrers de 2a. categoria: ............................................................................................... 0,10 � 
- Carrers de 3a. categoria: .............................................................................................. 0,07 � 
- Carrers de 4ª. Categoria ................................................................................................ 0,06 � 
b) Tanques per obres: s'aplica un coeficient reductor del 0,6 en concepte del benefici social 
originat pel tancament. 
- Carrers de 1a. categoria ................................................................................................ 0,07 � 
- Carrers de 2a. categoria ................................................................................................ 0,06 � 
- Carrers de 3a. categoria ................................................................................................ 0,04 � 
- Carrers de 4ª. Categoria ................................................................................................ 0,03 � 

 
 

2.  L�abonament d�aquesta taxa no eximeix de l�obligació d�obtenir l�autorització municipal 
d�instal·lació. 
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43870  Amposta 

 
Ordenança fiscal num.22 
 

REGULADORA DE TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE 
LA VIA PÚBLICA 

 
Article 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o l�aprofitament especial 

constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, per empreses o entitats 
que utilitzin el domini públic per prestar els serveis de subministrament. 

2. La utilització privativa o l�aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que 
per la prestació d�un servei sigui necessari utilitzar una xarxa que materialment ocupi el 
sòl i subsòl o vol de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el 
titular de la xarxa. 

3. En particular, es comprenen entre els serveis esmentats en els apartats anteriors, els de 
subministrament d�aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, televisió per cable i altres mitjans 
de comunicació o serveis de qualsevol tipus que requereixin l�existència de xarxes. 

4. No s�inclou en aquest règim especial de quantificació de  la taxa, els serveis de telefonia 
mòbil. 

5. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa, 
depenen de la utilització privativa o de l�aprofitament especial del vol, sòl o subsòl de la 
via pública, inclosos aquells serveis que, prestats dins el terme municipal, els subjectes 
passius percebin les seves contraprestacions econòmiques en altres municipis. 

Article 3. Subjectes passius. 
1. Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a 

les que es refereix l�article 35 de la llei general tributària, titulars de les empreses o 
entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d�interès general o afectin 
a la generalitat o a una part important del veïnat, tal com els de subministrament d�aigua, 
gas, electricitat, telefonia fixa i altres similars, així com les empreses o entitats que 
explotin xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o 
qualsevol altre tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests 
afectes, s�inclou entre les empreses explotadores d�aquests serveis, les empreses 
distribuïdores o comercialitzadores d�aquests. 

2. Als efectes d�aquesta taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o 
entitats explotadores a les que fa referència l�apartat anterior, tant si són titulars de les 
corresponents xarxes a través de les quals s�efectuen els subministrament com si, no sent 
titulars d�aquestes, ho són per dret d�ús, accés o interconnexió a les mateixes. 

Article 6. Quota tributària 
1. Per a les empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin la generalitat o 
una part importat del veïnat, la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és, en tot cas 
i sense cap excepció, l�1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que 
obtinguin anualment en aquest terme municipal aquestes empreses. 
Les taxes regulades en aquesta ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de 
subministraments esmentades en aquest punt són compatibles amb l�impost sobre 
construccions, obres i instal·lacions i amb altres taxes que estiguin establertes, o pugui establir 
l�Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d�activitats de competència local, dels 
quals, aquestes empreses hagin de ser subjectes passius. 
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Ordenança fiscal num.23 
 

REGULADORA DE TAXA PER L'EXHIBICIÓ D'ANUNCIS I PROPAGANDA EN 
TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC 

 
 
 
Article 5. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà d�acord amb el següent quadre de tarifes: 
 
Ocupació de terrenys exhibició d'anuncis publicitaris i altres . 
 
- Carrers de 1a. categoria:  per cada 200 cm2 i dia......................................................... 0,05 � 
- Carrers de 2a. categoria: per cada 200 cm2 i dia.......................................................... 0,04 � 
- Carrers de 3a. categoria:  per cada 200 cm2 i dia......................................................... 0,02 � 
- Carrers de 4a. categoria:  per cada 200 cm2 i dia......................................................... 0,01 � 
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Ordenança fiscal num.24 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A 

LA PISCINA MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS. 
 
DEROGADA 
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Ordenança fiscal num.25 

 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ A L'ESCOLA 

D'ART MUNICIPAL " ESARDI". 
 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

Cicles formatius 
- Tarifa anual  328,80 � 
- Tarifa per una sola assignatura 57,92 � 
- Tarifa parcial del curs 156,58 � 
 

Resta activitats Escola d�Art 
- Matriculació totalitat del curs a l'Escola d'Art  328,80 � 
- Matriculació a una sola assignatura 57,92 � 
- Matriculació parcial del curs 156,58 � 
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Ordenança fiscal num.26 

 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ A  LES LLAR 

D'INFANTS MUNICIPALS. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
- Matriculació  20,30  
- Quotes mensuals  102,27  
- Quotes mensuals germans dels anteriors 51,13 
- Tiquet dinar mensual 100,00 
- Tiquet de 10 dinars 50,00 
- Tiquet d�1 dinar 6,00 
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Ordenança fiscal num.27 

 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DEL TRANSPORT 

D'AIGUA. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

- Per cada transport d'aigua dintre del terme municipal 70,72 � 
- Per quilòmetre recorregut fora del terme municipal 0,54 � 
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Ordenança fiscal num.28 

 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS PRESTATS PER LA 

BRIGADA MUNICIPAL A PARTICULARS. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
- Una hora de treball d'un oficial primera 23,36  
- Una hora de treball d'un peó ordinari 18,62  
- Alta d'un comptador d'aigua 22,57  
- Canvi de comptadors 45,72  
- Us de retro mixta, per cada hora 41,20  
- Us de camió dumper, per cada hora 48,69  
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Ordenança fiscal num.29 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DEL MERCAT 
MUNICIPAL 

 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
- Per les casetes interiors 34 1 38, al mes 37,53 
- Per les altres casetes interiors del mercat, al mes 25,76 
- Per les parades de peix, al mes 38,92 
- Per les parades de verdures, al mes 38,92 
- Per les parades d'altres productes, al mes 38,92 
- Pel bar interior del mercat, el mes 131,92 
- Adjudicació per cinc anys casetes interiors 128,51 
- Adjudicació per cinc anys parades peix, verdures i altres 140,00 
- Pròrroga drets adjudicatari casetes interiors, anualment 25,76 
- Pròrroga drets adjudicatari parades verdures, peix i altres, anualment 28,07 
- Pròrroga drets adjudicatari bar interior, anualment 28,07 
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Ordenança fiscal num.30 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE L'ESCORXADOR 
MUNICIPAL 

 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
- Sevei de sacrifici ( maquil·la) 

- Corder 0,319 �/kg 
- Ovella 0,348 �/kg 
- Cabrit 3,15 �/unitat 
- Imperial 3,15 �/unitat 
- Vedella 0,164 �/kg 
- Porc 0,126 �/kg 
- Porc amb corpó 0,145 �/kg 
- Cavall/poltre/euga 0,168 �/kg 
- Vaca 0,315 �/kg 
- Garrí 3,150 �/kg 
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Ordenança fiscal num.31 

 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D�AIGUA. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
 La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
- Quota de servei  
- Domèstica 5,20 � 
- Industrial i comercial 14,56 � 
- Subministrament 
- Domèstic 
- Fins 18 m3/ab/trim. 0,145 � 
- De 18 a 36 m3/ab/trim 0,322 � 
- De 36 a 54 m3/ab/trim 0,633 � 
- De 54 a 72 m3/ab/trim 0,864 � 
- Excés de 72 m3/ab/trim 1,274 � 
- Industrial i comercial 
- Fins 48 m3/ab/trim. 0,354 � 
- De 48 a 96 m3/ab/trim. 0,732 � 
- Excés de 96 m3/ab/trim. 1,080 � 
 

Instal·lació comptador a la façana de 13 o 15 mm 219,80 
Instal·lació comptador a la façana de 20 mm 257,28 
Instal·lació comptador a la façana de 30 mm 430,81 
Tronera compacta sense obertura ni tapat de rasa comptador 32 mm 407,51 
Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar  32 mm 216,03 
Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar  40 mm 248,32 
Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar  50 mm 316,09 
Instal·lació d'escomeses de PE de PN 10 bar  63 mm 445,33 
Instal·lació d'escom. de PE de PN 10 bar  amb vàlvula deixada a la vorera de 32 mm 301,22 
Instal·lació d'escom. de PE de PN 10 bar  amb vàlvula deixada a la vorera de 40 mm 331,32 
Instal·lació d'escom. de PE de PN 10 bar  amb vàlvula deixada a la vorera de 50 mm 429,65 
Instal·lació d'escom. de PE de PN 10 bar  amb vàlvula deixada a la vorera de 63 mm 544,41 
Col·locació comptador sobre bateria existent de 13  ó 15 mm 131,18 
Col·locació comptador sobre bateria existent de 20 mm 151,55 
Per m3 obertura i tapat de rasa 341,84 
Complement per calçada d'asfalt. Per m2 de demolició i reposició 133,98 
Complement per calçada formigó. Per m2 de demolició i reposició 160,78 
Complement per vorera. Per m2 de demolició i reposició 87,09 
Complement per comptador.Per caseta prefabricada 160,56 
Complement per comptador.Tronera compacta i clau per tronera 131,67 
Complement per comptador. Portella d'alumini de 40x40 43,68 
Instal·lació minibateria 2 comptadors 179,94 
Reapertura del servei 57,34 
Verificació de comptador 13mm a Indústria 104,93 
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43870  Amposta 

 
Ordenança fiscal num.32 

 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PUBLICACIÓ DE LA 

REVISTA AMPOSTA. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Venda exemplar unitari 1,60 � 
Subscriptors  
   .- Amposta 34,77 � 
   .- Espanya 38,60 � 
   .- Estranger 43,04 � 
 
a.- Edicions normals 
 
Mòduls Mides (m.m) Tarifa 
1 53 x 35 6,28 � 
2 111 x 35 12,57 � 
2 53 x 74 12,57 � 
3 170 x 35 18,85 � 
3 53 x 113 18,85 � 
4 228 x 35 25,14 � 
4 53 x 151 25,14 � 
4 111 x 74 25,14 � 
5 53 x 190 31,42 � 
6 170 x 74 37,71 � 
6 111 x 113 37,71 � 
8 (1/4 pàgina) 228 x 74 48,75 � 
8 (1/4 pàgina) 111 x 151 48,75 � 
9 170 x 113 54,85 � 
10 111 x 190 60,94 � 
12 228 x 113 73,13 � 
12 170 x 151 73,13 � 
15 170 x 190 91,41 � 
16 (1/2 pàgina) 111 x 307 94,45 � 
16 (1/2 pàgina) 228 x 151 94,45 � 
20 228 x 190 118,06 � 
32 (1 pàgina) 228 x 307 182,79 � 
Primera pàgina -4 mòduls 228 x 35 81,12 � 
Última pàgina �8 mòduls 228 x 74 76,93 � 
 
Tot color interior (només pàgines senceres) 427,47 � 
Tot color última pàgina (pàgina sencera) 503,80 � 
Senyalització de pàgina o secció 15% increment tarifa 
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Anunci bicolor Increment de 122,34� 
Encartes  238,56� 
 
 
b.- Edicions especials 
 
Mòduls Mides (m.m) Tarifa 
1 53 x 35 8,51 � 
2 111 x 35 17,02 � 
2 53 x 74 17,02 � 
3 170 x 35 25,53 � 
3 53 x 113 25,53 � 
4 228 x 35 34,04 � 
4 53 x 151 34,04 � 
4 111 x 74 34,04 � 
5 53 x 190 42,56 � 
6 170 x 74 51,07 � 
6 111 x 113 51,07 � 
8 (1/4 pàgina) 228 x 74 66,56 � 
8 (1/4 pàgina) 111 x 151 66,56 � 
9 170 x 113 77,12 � 
10 111 x 190 83,20 � 
12 228 x 113 99,84 � 
12 170 x 151 99,84 � 
15 170 x 190 124,80 � 
16 (1/2 pàgina) 111 x 307 130,07 � 
16 (1/2 pàgina) 228 x 151 130,07 � 
20 228 x 190 162,59 � 
32 (1pàgina) 228 x 307 254,04 � 
 
Tot color interior (només pàgines senceres) 498,71 � 
Tot color última pàgina (pàgina sencera) 575,04 � 
Senyalització de pàgina o secció 15% increment tarifa 
Anunci bicolor Increment de 122,34 � 
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Ordenança fiscal num.33 

 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE 

DESSEMBUSSAMENT DE CLAVEGUERES. 
 
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant la següent tarifa: 
 

- Per cada hora de servei 62,40 � 
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Ordenança fiscal num.35 

 
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ I ASSISTÈNCIA AL GIMNÀS MUNICIPAL 
 
 
ANNEX DE TARIFES 
 
 Quotes mensuals per assistència al gimnàs 0 
 Quotes mensuals Balls de Saló 0 
 Quotes Kàrate- Do- ChotoKan- Riu 0 
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43870  Amposta 

 
 

Ordenança fiscal num.36 
 

PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU 
 
 

ANNEX DE TARIFES 
 
 Preu públic per hora d'utilització del pavelló 0 
 Curs Escola de Basquet A 0 
 Curs Escola de Basquet B 0 
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Ordenança fiscal num.37 

 
PREU PÚBLIC PER LA PUBLICITAT DE L'EMISSORA DE RÀDIO MUNICIPAL 

 
 
 

ANNEX DE TARIFES 
 
 Import  A partir d'un mes 
 
 Falca de 20 segons 4,81 � 3,94 � 
 Falca de 30 segons 6,20 � 5,33 � 
 Falca d'un minut 8,75 � 7,47 � 
 Publi- reportatge de dos minuts 15,39 � 13,24 � 
 Patrocini programa 219,24 � 175,42 � 
 Gravació i material estudi     9,94 � 9,94 � 
 
Els establiments declarats Iniciatives d'interès local  ( ILO) gaudiran d'una reducció del 50% 
d'aquestes tarifes. 
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Ordenança fiscal num.38 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIO 

DE SERVEIS ADMINISTRATIUS DE GESTIO DE LES ALTERACIONS  DE LA 

PROPIETAT DELS BENS IMMOBLES, EN RELACIO AMB L'I.B.I 

 
( No s�aplica . És BASE qui fa el servei.) 

 Annex de Tarifes 

 

 Model 901: Declaració d'alteració per transmissió de domini 2.000 pta 

 Model 902: Declaració d'alteració per qualsevol altra causa 6.000 pta 

 Model 902: Decl.d'alter. per qualsevol altra causa, en comunit. de propietaris 4.000 pta 

 Model 903: Declaració d'alteració per transmissió de domini 2.000 pta 

 Model 903: Declaració d'alteració per qualsevol altra causa 2.000 pta 
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Ordenança fiscal num.39 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA  PRESTACIÓ DE SERVEIS  I 

CULTURALS  I  RECREATIUS . 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
1. Activitats culturals: Teatre 
a) Comercial- professional 
- Entrada amb venda anticipada 15,00 � 
- Entrada amb venda a taquilla 15,00 � 
b) Professional 
- Entrada amb venda anticipada 15,00 � 
- Entrada amb venda  a taquilla 15,00 � 
c) Amateur 
- Entrada amb venda anticipada 6,00 � 
- Entrada amb venda a taquilla 6,00 � 

 
d) Abonaments semestrals 
- Per cicle de teatre ( cinc obres) 70,00 � 
- Per cicle de teatre ( sis obres) 75,00 � 

 
2. Activitats lúdiques infantils i juvenils: Setmana de la Infància i Joventut 
- Entrada per tot el dia 4,00 � 
- Entrada per mig dia 2,90 � 
- Abonaments per totes les jornades 14,00 � 

 
3. Activitats educatives: Estades d'estiu. 
- Infants de 4 a 14 anys: jornada sencera 179,85 � 
- Infants de 4 a 14 anys: mitja jornada 105,46 � 
- Infants de 4 a 14 anys que formen part mateixa unit.familiar, jornada sencera 139,05 � 
- Infants de 6 a 14 anys que formen part mateixa unit.familiar, mitja jornada 81,55 � 
 
4. Activitats Festes Majors. 
- Venda de " taules" 160,65 � 
- Abonaments actuacions musicals 29,65 � 
- Instal·lació carro a la plaça de bous, primera fila 52,00 � 
- Instal·lació carro a la plaça de bous, segona fila 90,00 � 
- Instal·lació llotja a la plaça de bous, primera fila 200,00 �  
- Instal·lació llotja a la plaça de bous, segona fila 290,00 � 
- Instal·lació llotja a la plaça de bous, tercera fila 350,00 � 
 
5. Activitats promoció turística i comercial 
- Entrades a festes de caire turístic, gastronòmic o recreatiu 10,00 � 
- Fira de Santa Llúcia, inscripció 6,50 � 
- Fira de Santa Llúcia, per taula 4,00 � 
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6. Activitats firals 
Entrades 

- Fira Tot Nuvis: entrada matí, tarda i desfilada 7,80 � 
- Fira Tot Nuvis: entrada matí o tarda 2,50 � 
- Fira Tot Nuvis: entrada tarda desfilada 6,00 � 
- Fira de Mostres: entrada normal 2,50 � 
- Fira de Mostres: entrada jubilats 1,00 � 
 

Ocupació espai per expositors 
- Stand interior 4 x 3 ( inclòs iva) 767,31 � 
- Stand exterior, per m2 ( inclòs iva) 7,33 � 
- Drets inscripció ( inclòs iva) 76,96 � 
- Mercat Vehicle Ocasió, per expositor ( inclòs iva) 425,00 � 
 

Ocupació espai exterior per firaires 
- Fins 50m2, per m2 5,95 � 
- A partir de 50m2, per m2 3,60 � 
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Ordenança fiscal num.40 

 
ORDENANÇA FISCAL  DE LA TAXA PER L�ESTACIONAMENT DE VEHICLES 

DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en aquestes tarifes: 
 
 Estacionament d�un vehicle la primera hora 0,56 
 Estacionament d�un vehicle la segona hora 0,56 
 Estacionament mínim,  0,05 
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Ordenança fiscal num.41 
 

ORDENANÇA FISCAL DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI PÚBLIC DE 
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS D�ÚS GENERAL A AMPOSTA. 

 

Article 5 Quantia 

La quantia del preu públic es determinarà aplicant la tarifa següent: 

- Bitllet senzill 1,00 � 

- Bono-bus 10 viatges 6,05 � 

- Bitllet de jubilats i pensionistes amb carnet de l�Ajuntament 0,50 � 

- Bitllet estudiants ensenyança obligatòria i usuaris Apasa, amb carnet Ajunt. 0,50 � 

- Bono-bus mensual amb llibertat d�horari 25,40 � 

- Bono-bus famílies nombroses 10 viatges 5,00 � 

 En l�aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:  

1) Les targetes de jubilats  s�obtindran mitjançant la presentació de la corresponent 
acreditació expedida per l�Ajuntament.  
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Ordenança fiscal num.42 

 
ORDENANÇA REGULADORA  DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL 

SERVEI PÚBLIC DE TELECENTRE A AMPOSTA 
 

 
ANNEX DE TARIFES 

 
Concepte Descripció Tarifa 

Impressió B/N paper normal Impressió Din-A4 0,05 � 
Impressió color paper normal Impressió Din-A4 0,30 � 
Impressió color fotogràfica Impressió Din-A4 1,00 � 
Escanejar Din- A4 (sense/operari)  Gratuït 
Escanejar ( amb operari)  0,15 � 
Venda CD-R CD verge 1,00 � 
Venda disquet 3-1/2 Disquet verge 0,30 � 
Utilització ordinador ( Programari)  Gratuït 
Utilització ordinador ( Internet)  Gratuït. 
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Ordenança fiscal num.43 

 
ORDENANÇA REGULADORA  DE  LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

PÚBLIC DEL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA. 
. 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
1 Residència Escola de Capacitació Agraria  
Pensió complerta/dia 25,00 
Serveis individuals de dilluns a divendres:  
   Dinar i Sopar:  6,00 
   Dormir i esmorzar:   12,00 

  
2. Serveis  Hotel:  
Serveis individuals en habitació doble o triple.  
   Dormir i esmorzar:    30,00 
   Mitja pensió:  40,00 
   Pensió complerta:  49,00 
   Suplement hab. Individual per dia 14,10 

  
Serveis grup ( més de 20 persones) Hotel:  
Serveis individuals en habitació doble o triple.  
   Dormir i esmorzar:    26,20 
   Mitja pensió:  31,50 
   Pensió complerta:  40,45 
   Suplement hab. individual/dia. 14,10 

  
  

3. Instal·lacions esportives Municipals  
  

1. Complex Pavelló Poliesportiu  
  

1.1.  Pista Pavelló poliesportiu cobert:  
1 mòdul:  17,15 
2 mòduls:  22,70 
3 mòduls: 28,25 

  
1.2. Pista patinatge coberta:  
Sense il·luminació:  17,15 
Amb il·luminació:    22,70 

  
1.3. Pista Poliesportiva descoberta  
Sense il·luminació:   6,60 
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Amb il·luminació:  10,55 
  

1.4. Piscina coberta:   
1 carrer 14,56 
2 carrers 27,56 
3 carrers 39,52 
4 carrers 52,52 
5 carrers 61,88 
6 carrers 73,84 
7 carrers 81,12 
8 carrers 92,56 

  
1.5. Gimnàs: per hora 23,50 

  
1.6 Pista d�atletisme:  

  
Grups de 30 persones i preparador:  

  
Practicants de més de 15 anys:   
Sense il·luminació: per hora 6,60 
Amb il·luminació: per hora 10,55 

  
Practicants de menys de 15 anys:.  
Sense il·luminació: per hora 5,40 
Amb il·luminació: per hora 10,55 

  
1.7. Camp de futbol de gespa artificial:  
Sense il·luminació:  33,05 
Amb il·luminació:  38,40 
Entrenament nocturn (mig camp):  
Practicants de menys de 15 anys: per 1,5 hores 9,70 
Practicants de més de 15 anys: per 1,5 hores 11,90 
Abonaments de temporada per a entrenaments   
( 1,30 hores/ mig camp/ 1 dia setmana)  
Practicants de menys de 15 anys:  150,55 
Practicants de més de 15 anys:  201,25 
Suplement enllumenat :  6,15 
Abonaments de temporada per a partits:  
Practicants de menys de 15 anys:  201,30 
Practicants de més de 15 anys:  301,95 
Suplement enllumenat:  6,15 

  
4. Serveis mèdics   

  
1. Consulta mèdica:  21,90 
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2. Reconeixements medicoesportius  
2.1. Reconeixement medicoesportiu per fitxa federativa: 50,00 
2.2. Rec.edicoesportiu per control de l�entrenament: 87,50 
2.3. Reconeixement aparell locomotor:  75,00 
2.4. Reconeixement cardiològic:  
ECG de repòs i d�esforç 146,90 
Holter: 75,00 
Ecocardiograma:  75,00 

  
3. Recollida de mostres analítiques  
3.1. Lactats: per mostra. 3,15 
3.2. Controls antidopatge: per control control. 112,50 

  
4. Serveis de fisioteràpia  
4.1. Consulta:  25,00 
4.2. Masoteràpia:  25,00 
4.3. Electroteràpia:  9,40 
4.4. Cinesioteràpia individualitzada:  31,25 
4.5. Embenats funcionals:  10,00 

  
5. Serveis de psicologia  
5.1. Consulta psicològica: 62,50 
5.2. Anàlisi psicològic i aplicació a l�entrenament:  112,51 
5.3. Programes específics: 200,00 

  
6. Informes tècnics específics:  360,60 
 
 
Article 7. Meritació 
La taxa es  meritarà quan s�iniciï la prestació dels serveis o activitats especificades en l�article 
6è, mitjançant la utilització dels serveis i instal·lacions enumerats a l�article anterior, o en el 
moment de la sol·licitud. 
 
El pagament d�aquesta taxa s�efectuarà en el moment d�entrar en els recintes o utilitzar els 
serveis a què es refereix aquesta ordenança, o en el moment de la concessió de l�autorització. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei general 
tributària i la normativa que la desplega.  
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal,  aprovada  provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 15 d�octubre de 2004 ha quedat definitivament aprovada en data         
començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació definitiva al BOP i 
continuarà vigent mentre no s�acordi la seva modificació o derogació.  
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Ordenança fiscal num.44 

 
ORDENANÇA REGULADORA  DE  LA TAXA PER L�ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 
a) Piscina Municipal. 
 
1) Activitats ús lliure ( L'abonament inclou l'ús de la piscina lliure més les activitats del 

gimnàs) 
 
- Entrades individuals  fins 14 anys 2,60 
- Entrades individuals a partir de 15 anys 3,55 

 
- Abonaments 10 banys fins 14 anys 21,95 
- Abonaments 10 banys a partir de 15 anys 31,15 

 
- Abonament: matrícula 20,19 
 
- Abonaments infantils mensuals  ( fins 14 anys) 18,77 
- Abonaments infantils trimestrals ( fins 14 anys) 53,48 
- Abonaments infantils anuals ( fins14 anys) 202,81 
 
- Abonaments adults mensuals ( de 15 a 54 anys) 35,94 
- Abonaments adults trimestrals ( de 15 a 54 anys) 102,44 
- Abonaments adults anuals ( de 15 a 54 anys) 388,21 
 
- Abonaments gent gran mensuals ( a partir de 55 anys) 12,90  
- Abonaments gent gran trimestrals ( a partir de 55 anys) 36,80  
- Abonaments gent gran anuals ( a partir de 55 anys) 139,35  
 
- Abonaments familiars mensuals ( fills/es fins 14 anys) 54,29 
- Abonaments familiars trimestrals ( fills/es fins 14 anys) 154,64 
- Abonaments familiars anuals ( fills/es menors fins anys) 586,27 
 
- Cap de setmana mensual 8,36 
- Abonament Especial mensual 16,80 

 
- Família nombrosa: adult mensual 21,85  
- Família nombrosa: adult trimestral 62,20  
- Família nombrosa: adult anual 235,75  

 
- Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult mensual ( de 15 a 54 anys) 18,90  
- Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult trimestral ( de 15 a 54 anys) 53,90  
- Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult anual ( de 15 a 54 anys) 204,30  
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2) Activitats dirigides. Els preus són mensuals i la durada de les activitats és trimestral. Per 
als abonats, hi ha un 50% de descompte en les activitats dirigides. 
 

- Nadons 6 mesos- 3 any 
1 dia 20,87 
2 dies 33,41 
3 dies 41,75 

 
- Natació infantil 3- 14 anys 

1 dia 20,87 
2 dies 33,41 
3 dies 41,75 

 
- Escola disminuïts 

1 dia 11,30  
2 dies 18,00  
3 dies 22,50  

 
- Natació escolar 

Per alumne i mes amb monitor 12,72 
Per alumne i mes sense monitor 7,66 
 

- Escola Natació 4-14 anys 
1 dia 12,72 

- Natació adults 
1 dia 20,87 
2 dies 33,41 
3 dies 41,75 

- Natació gent gran 
1 dia 6,76  
2 dies 13,52  
3 dies 16,90  

- Embarassades i post part 
1 dia 20,87 
2 dies 33,40 

 
- Família nombrosa: un dia 13,50  
- Família nombrosa: dos dies 21,65  
- Família nombrosa: tres dies 27,05  
- Família nombrosa: escola de natació 8,25  

 
- Disminuïts- Pensionistes: un dia 11,30  
- Disminuïts- Pensionistes: dos dies 18,00  
- Disminuïts- Pensionistes: tres dies 22,50  

 
Altres activitats 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 55

AJUNTAMENT D�AMPOSTA 
 

Plaça d�Espanya, 3-4 � Tel. 977 70 10 25 
 

43870  Amposta 

Classes particulars. Per als abonats hi ha un 30% de descompte 
Nen/a 1 hora 21,00 
Nen/a 5 hores 98,82 
Adults 1 hora 25,07 
Adults 5 hores 118,93 

 
- Cessió carrers. Preu hora, sense monitor i amb socorrista 

1 carrer 16,79 
2 carrers 31,78 
3 carrers 45,57 
4 carrers 60,56 
5 carrers 71,35 
6 carrers 88,14 
7 carrers 93,54 
8 carrers 106,73 
Piscina petita 41,97 

 
 Guixetes 

Abonats ( mes) 2,64 
No abonats ( mes) 4,25 

 
- Venda de material 

 
Gorra de bany de làtex 2,90 
Gorra de bany de licra 4,45 
Gorra de bany de silicona 6,05 
Gorra de bany de silicona multicolor 6,65 
Ulleres sidney 5,10 
Ulleres fast 6,65 
Ulleres treck 10,40 
Mitjons làtex 4,45 
Protectors oïda 4,45 
Pinça nas 3,55 
Samarreta 9,00 
Tovallola 28,25 

 
- Balls de Saló, mensual 13,85 
- Gimnàs, per hora d�utilització 1 sala 24,32  
 
b) Piscina Poble Nou 
- Entrades individuals fins 14 anys 2,60 
- Entrades individuals a partir 15 anys 3,55 
 
- Abonaments 10 banys fins 14 anys 21,95 
- Abonaments 10 banys a partir 15 anys 31,15 
 
- Abonament: matrícula 20,19 
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- Abonaments infantils mensuals fins 14 anys 18,77 
- Abonaments infantils trimestrals fins 14 anys 53,48 
- Abonaments infantils anuals fins 14 anys 202,81 
- Abonaments adults mensuals de 15 a 54 anys 35,94 

 
- Abonaments adults trimestrals de 15 a 54 anys  102,44 
- Abonaments adults anuals de 15 a 54 anys 388,21 
- Abonaments jubilats, pensionistes i cònjuges mensuals a partir de 55 anys 13,35  
- Abonaments jubilats, pensionistes i cònjuges trimestrals a partir de 55 anys 38,09  
- Abonaments jubilats, pensionistes i cònjuges anuals a partir de 55 anys 144,23  
- Abonaments familiars mensuals ( fills/es fins14 anys) 54,29 
- Abonaments familiars trimestrals ( fills/es fins 14 anys) 154,64 
- Abonaments familiars anuals ( fills/es fins14 anys) 586,27 
- Cap de setmana mensual 8,36 
- Abonament Especial mensual 16,80 

 
- Família nombrosa: adult mensual 21,85  
- Família nombrosa: adult trimestral 62,20  
- Família nombrosa: adult anual 235,75  
 
- Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult mensual de 15 a 54 anys 18,90  
- Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult trimestral de 15 a 54 anys 53,90  
- Disminuïts- Pensionistes i cònjuges: adult anual de 15 a 54 anys 204,30  

 
- Cessió carrers. Preu hora, sense monitor i amb socorrista 

1 carrer 16,79 
2 carrers 31,78 
3 carrers 45,57 
4 carrers 60,56 
5 carrers 71,35 
6 carrers 88,14 
7 carrers 93,54 
8 carrers 106,73 

 
c) Pavelló Poliesportiu 
- Per hora d'utilització del pavelló 44,56 
- Escola de Basquet  
- Quota mensual 11,14 
d) Pavelló Patinatge 
- Per hora d'utilització del pavelló 27,82 
e) Pistes poliesportives descobertes 
- Per hora d'utilització de les pistes 11,14 
f) Pista Atletisme 
- Per hora d'utilització de les pistes 27,82 
- Escola d�Atletisme  
- Quota mensual 11,14 
g) Camp de Futbol. 
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- Per hora d'utilització de les instal·lacions 66,84 
 

Ordenança fiscal num.45: 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA  DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE 
PUBLICACIONS IMPRESES I ALTRE MATERIAL AUDIOVISUAL 

 
ANNEX DE TARIFES 

 
Nom del Llibre/CD/DVD Autor Tarifa 

El llarg camí cap a una ciutat moderna 1850-1960 Montserrat Soriano Montagut 12,00 � 
Cent anys d�Arbó Màrius López i  Robert Rallo 12,00 � 
Recordances Robert Rallo 12,00 � 
Iaio, explica�m un compte Robert Rallo 12,00 � 
Somnis d�adolescent Francisco Barado 12,00 � 
Les darreres hores Francisco Barado 12,00 � 
Los niños y la vida Epifanio Ibañez 12,00 � 
Reculls. Les masies d�Amposta Joan Salvadó 12,00 � 
Perfils de la història d�Amposta. I Joan Salvadó 12,00 � 
Perfils de la història d�Amposta. II Joan Salvadó 12,00 � 
Paraules en desús de les Terres de l�Ebre. Joan Salvadó 12,00 � 
DVD Amposta Capital de la Cultura Ajuntament d�Amposta   6,00 � 
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Ordenança fiscal num.46: 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA  DEL PREU PÚBLIC PER LA 

UTILITZACIÓ PER ACTIVITATS PRIVADES, DE SALES I DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS 

 
ANNEX DE TARIFES 

 
 
1. El Casal 

- Preu/hora per l�ús planta baixa 35,00 � 
- Preu hora aula magna 10,00 � 

 
2. Pavelló Fires 

- Preu/hora per l�ús planta baixa 100,00 � 
 
3. Pavelló Poliesportiu 

- Preu/hora per l�ús planta baixa 50,00 � 
 
4. Pavelló Poliesportiu- Annex 

- Preu/hora per l�ús planta baixa  40,00 �  



 
 
 
 
 
 
 

 

 59

AJUNTAMENT D�AMPOSTA 
 

Plaça d�Espanya, 3-4 � Tel. 977 70 10 25 
 

43870  Amposta 

Ordenança fiscal num.47 
 

ORDENANÇA REGULADORA  DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS D�ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
  

Article 6è. Normes d�aplicació de les tarifes.  
1. La quantia a abonar per cada persona usuària serà el resultat d�aplicar a les tarifes del preu 

públic els percentatges següents 
 

Import IRSC 2008 mensual 544,50 
Import IRSC 2008 anual 14 pagues 7.623,00 
Perc.2008 Disp.Tran.2 llei 13/2006 80,00% 
Previsió IRSC 2008 6.098,40 

  
Renda per càpita  Percentatge 

Menys  de 6.098,40 � anuals 0,00% 
Entre 6.098,40 i 7.000,00 � anuals 15,00% 
Entre 7.000,01 i 8.000,00 � anuals 25,00% 
Entre 8.000,01 i 9.000,00 � anuals 35,00% 
Entre 9.000,01 i 10.000,00 � anuals 45,00% 
Entre 10.000,01 i 11.000,00 � anuals 55,00% 
Entre 11.000,01 i 12.000,00 � anuals 65,00% 
Entre 12.000,01 i 13.000,00 � anuals 75,00% 
Entre 13.000,01 i 14.000,00 � anuals 85,00% 
Més de 14.000,01 � anuals 100,00% 

 
2. Es considera Renda per càpita al resultat de dividir els ingressos de la unitat de convivència 

que constin en la declaració anual de l�Impost sobre la renda de les persones físiques de 
l�exercici anterior, pel nombre de membres. En el cas de persones no obligades a presentar 
aquesta declaració, hauran d�acreditar els seus ingressos totals mitjançant el certificat 
d�ingressos i retencions o de retribucions en concepte de pensió emesos per l�empresa o 
organisme corresponent, sense perjudici que si els serveis municipals tenen constància que la 
persona gaudeix d�ingressos no declarats, aquests també es tinguin en compte per al càlcul de 
la renda per càpita. 

3. El càlcul de les escales de renda estarà en funció de l�indicador de renda de suficiència a 
Catalunya ( IRSC) d�acord  amb el que determina la llei 13/2006 de 27 de juliol, de 
Prestacions Socials de caràcter econòmic, que el fixa en 7.137,20 � anuals, més els 
increments anuals que s�aprovin, si bé estableix el percentatge del 75% per l�any 2006, 80% 
per l�any 2008 i el 100% per l�any 2010. 

4. Els malalts mentals, els toxicòmans i altres persones amb patologia social acreditada, 
excepcionalment i previ informe favorable i motivat dels Serveis Socials Municipals, podran 
gaudir d�una reducció fins el 100% de la tarifa. 
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Ordenança fiscal num.48: 

 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA  DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ 

COMERCIAL AL MUNICIPI D�AMPOSTA. 
Article 5è. Tarifes  
1. La tarifa d�aquest preu públic serà de 135,00 �  per establiment o local i any 
2. D�acord amb el que s�ha determinat a l�article anterior, a aquesta tarifa s�aplicaran els 

següents coeficients: 
a) En funció de la seva activitat: 
Grup A: tipus activitat Epig.IAE              Coeficient 

   
Comerç minorista de tèxtil, pells i calçat 651 1,50 
Farmàcies, perfum. i botigues de cosmètica 652 1,50 
Comerç minorista articles llar i construcció 653 1,50 
Comerç minor.vehicl. maquinàr.i accessoris 654 1,50 
Altre comerç minorista 659 1,50 
Arts Gràfiques 47 1,50 
Supermercats i grans superfícies 66 3,50 

   
   

Grup B: tipus activitat Epig.IAE             Coeficient 
   

Bars i restaurants 67 1,25 
Hotels i hospedatges 68 1,25 
Serveis Recreatius.Cines, discoteques 96 1,25 
Comerç minorista de productes alimentaris 64 1,25 

   
Grup C: tipus activitat Epig.IAE             Coeficient 

   
Agències de viatges 755 1,00 
Institucions i serveis financers 81 1,00 
Entitats asseguradores 82 i 83 1,00 
Serveis de promoció immobiliària 833 i 834 1,00 
Ser. jurídics,comp,tècnics, publ i rel públiq. 84 1,00 
Centres d�ensenyament 93 1,00 
Consultes i serveis mèdics i veterinaris 94 1,00 
Altres serveis 97 i 98 1,00 
 
 
 

  

b) En funció de la seva situació: 
Situació                                                                            

Coeficient 
Carrers de 1era cat 1,5 
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Carrers de 2ona cat. 1,25 
Carrers de 3era cat 1,00 
Carrers de 4rta cat 0,75 
Zones industr. 0,75 
  

c) En funció de la seva superfície: 
 
Superfície                                                                                          Coeficient 
Menys de 20 metres 0,25 
De 20 a 50 metres 0,50 
De 50 a 100 metres 0,75 
De 100 a 150 metres 1,00 
De 150 a 300 metres 1,25 
De 300 a 500 metres 1,50 
Mes de 500 metres 2,00 

 
3. Amb posterioritat a l�aprovació definitiva d�aquesta ordenança, l�increment o els preus dels 

nous serveis  que l�Ajuntament ofereixi, seran acordats en cada cas per la Junta de Govern 
Local de forma que es cobreixin, com a mínim, els cost dels mateixos. Quan hi hagi raons 
socials, benèfiques, culturals o d�interès públic que així ho aconsellin, l�Ajuntament podrà 
fixar preus per sota del límit previst anteriorment. 

4. A les tarifes aprovades es repercutirà l�impost sobre el valor afegit d�acord amb la normativa 
que el regula. 
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Resum de tarifes per l'any 2009 
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