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Núm. 10442
AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR
Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2020
El Ple de la Corporació Municipal celebrat el dia 11 de novembre de 2019, va aprovar provisionalment la modificació de les
Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’exercici 2020.
L’expedient ha estat exposat al públic, mitjançant anunci publicat al BOP número 217 de 13 de novembre de 2019, pel termini
de 30 dies hàbils, període comprès entre els dies 14 de novembre i 30 de desembre d’enguany, sense que en l’esmentat període
s’hagin presentat reclamacions.
Per això, l’acord provisional ha quedat aprovat i elevat a definitiu, tal i com estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
De conformitat amb allò que es determina a l’apartat 4rt de l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, es fa públic el text íntegre
definitiu de les modificacions aprovades, que hauran d’entrar en vigor l’01/01/2020:
A) IMPOSTOS:
1- Ordenança Fiscal número 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles:
a) Es modifica l’apartat 1.A de l’Article 7. DETERMINACIÓ DE LA QUOTA, ELS TIPUS IMPOSITIUS I EL RECÀRREC, que
quedarà tal com segueix:
A- El tipus de gravamen serà el 0,595 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,634 per cent quan es tracti de béns
rústics.
2- Ordenança Fiscal número 2 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:
a) Es modifica l’apartat D “Vehicles tipus D) TRACTORS” del punt 2 de l’Article 6. BASE IMPOSABLE, LIQUIDABLE,
TIPUS GRAVAMEN I QUOTA, que quedarà tal com segueix:
VEHICLES TIPUS D
D) TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

26,64 €
41,89 €
124,86 €

B) TAXES:
3- Ordenança Fiscal número 5 Reguladora de la Taxa per a la realització d’activitats jurídico-administratives de competència
local:

A) Dels Serveis Generals Expedició de Documents
4. Plaques de Gual
Per la tramitació i concessió d’una placa de gual
Per la substitució d’una placa de gual malmesa

62,55 €
22,00 €
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a) Es modifica l’apartat A.4 i es creen els apartats A.5 i B.2.c) de l’Article 7. BASE IMPOSABLE I QUOTA, que quedaran tal
com segueix:
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Per la senyalització mitjançant pintura groga davant d’un garatge amb gual
Per la col·locació de pilones i/o jardineres per evitat l’estacionament de vehicles
			
(...) Repercussió a la persona autoritzada del cost del servei i material
(...1) Repercussió a la persona autoritzada del cost del servei i material
5. Placa número de carrer
Per cada placa de número de carrer

(...)
(..1)

46,00 €

B) Sobre activitats econòmiques
2. Llicències d’Obertures
c) quan les activitats recreatives siguin realitzades per privats però que tinguin una repercussió en la promoció comercial
del municipi, encara que sigui de manera indirecta, gaudiran d’un bonificació del 75 %.
4- Ordenança fiscal número 8 Reguladora de la Taxa d’escombraries:
a) Es modifica l’apartat e de l’Article 6. QUOTA TRIBUTÀRIA, que quedarà tal com segueix:
e) Establiments comercials:
- Fins a 75 m2
- De 75 m2 a 100 m2
- De 100 m2 a 150 m2
- De 150 m2 a 200 m2
- De 200 m2 a 500 m2
- Més de 500 m2

107,63 €
129,16 €
154,99 €
185,99 €
213,18 €
267,82 €

5- Ordenança Fiscal número 13 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa:
a) Es crea l’article 9. BONIFICACIONS, que quedarà tal com segueix:
Article 9. BONIFICACIONS:
Per aquells establiments que la seva ocupació sigui de com a mínim de 7 mesos, se’ls aplicarà una bonificació del 30%
sobre la part d’ocupació corresponent a aquest període.
6- Ordenança Fiscal núm. 18 Reguladora de la Taxa per la utilització d’instal·lacions municipals de caràcter cultural i
recreatiu:
a) S’afegeix la següent nota a l’apartat 2.c) de l’Article 3. QUANTIA:
La sol·licitud es farà per part de les entitats locals amb una antelació de mínim 10 dies hàbils.
b) Es modifica l’apartat 5 de l’Article 3. QUANTIA, que quedarà tal com segueix:
5- Lloguer de taules i cadires propietat de l’Ajuntament: 2,12 €/diari per taula i 1,04 €/diari per cadira.
-

Independentment de la finalitat del lloguer, previ recollida de les taules i/o cadires, s’haurà de dipositar una fiança a
les oficines municipals de 100 €.
El lloguer de taules, cadires i/o altres, per part de grups municipals en període d’eleccions municipals, tindran una
bonificació del 100%.

7- Ordenança Fiscal núm. 26 Reguladora de la Taxa corresponent al casal d’estiu, cursos i serveis organitzats per l’Ajuntament:
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a) Es modifica l’Article 4. QUANTIA, que quedarà tal com segueix:
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent per a
cadascun dels diferents serveis o activitats.
1-	Servei de Casal d’Estiu:
Preus € (assegurança inclosa)
Una quinzena matí o tarda
67,70 €
Una quinzena tot el dia
109,15 €
Dues quinzenes consecutives matí o tarda
126,60 €
Dues quinzenes consecutives tot el dia 206,20 €
El casal té un número de places limitades, es donarà prioritat per rigorós ordre d’inscripció.
2-

Cursos organitzats per l’Ajuntament:

IOGA
1 SESSIÓ/SETMANA
2 SESSIONS/SETMANA

170 €/ANY
25 €/MES

FUNKY/ZUMBA (DE 5 A16 ANYS)
1 SESSIÓ/SETMANA

15 €/MES

A.F. GENT GRAN
1 SESSIÓ/SETMANA
2 SESSIONS/SETMANA

82,50 €/ANY
165,00 €/ANY

pagament fraccionat en 2 o 3 terminis

PACK FITNESS (A PARTIR DE 16 ANYS)
30 €/MES en cobraments trimestrals
PACK CONDICIONAMENT FÍSIC
35 €/MES
ENTRADA PUNTAL
5 € I 3 € (MAJORS DE 65 I MENORS DE 18 ANYS)
PACK 10 SESSIONS
50 €
PACK 5 SESSIONS
30 €
SALA DE MUSCULACIÓ
20 €/MES
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10 €/15 DIES
En pagaments mensuals
ABONAMENT CONSIGNES
Mensual 6 €
Trimestral: 15 €
Anual: 55 €
ABONAMENTS FAMILIARS
Abonaments familiars:
*Aplicables a les Activitats d’hivern, d’Estiu i a la Sala de musculació
*Requereix mateix domicili i número de compte
*Fins a primer grau de consanguinitat
*El descompte només s’aplicarà 1 vegada al trimestre
*Bonificacions no acumulables
Descompte d’un 20% al segon membre
Descompte d’un 30% al tercer membre
Descompte d’un 40% al quart membre
Descompte d’un 15% a les famílies monoparentals
NOTA: Tots els pagaments trimestrals es faran els mesos d’octubre, gener i abril.
Cal indicar que, les ordenances fiscals i els seus annexes vigents en l’actualitat, no ressenyades en els acords precedents,
continuen vigents mentre no s’acordi la seva modificació o derogació expressa.
Sant Pere Pescador, 27 de desembre de 2019
Agustí Badosa Figueras
Alcalde

Administració Local Ajuntaments

