ALERTA

RECOLLIDA ESCOMBRARIES A DOMICILI
L’Ajuntament de Xerta INFORMA sobre la posada en funcionament d’un nou servei de recollida d’escombraries a domicili.
Al llarg dels anys, la recollida d’escombraries ha sofert una gran transformació. La recollida selectiva
ha permès ser més respectuosos amb el medi ambient. Per fer-la possible i efectiva s’han hagut d’instal·lar diferents contenidors i ubicar-los en punts estratègics del municipi.

BUTLLETÍ
D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL

N Ú M E R O : 1 5

Des de l’Ajuntament som conscients que, de vegades, la distància que hi ha entre un domicili i els
contenidors provoca que hi hagi persones que tinguin dificultat per poder dur a terme un acte de vital
importància com és aquest.

EDITA:

Entre els actes previstos hi ha un concurs de pintura, una trobada de jotes, l’actuació del grup “poc
soroll” i una trobada d’intercanvi de plaques de cava.

DESTROSSES BETLEM
Per al coneixement de tota la població, us
fem avinents les imatges dels danys en les
figures del betlem que s’instal·la any rere
any a la Plaça Major. Cal prendre consciència que es tracta de bens municipals i que
els paguem entre tots. Es prega el màxim
respecte.

Butlletí d’informació
Municipal
Telèfons d’interès :
Ajuntament: 977473005
Sorea avaries: 902250370
FECSA avaries: 902530902
Guàrdia Civil: 977500108
Mossos d’Esquadra: 112
Tràfic: 088
Bombers: 085
CAP Xerta: 977473816
Parròquia: 977473103
CEIP Xerta: 977473050
Escola Bressol Municipal: 977473489
Consell Comarcal: 977445308
Servei d’emergències mèdiques: 061
Telèfon d’atenció dones: 900 900 120

G E N E R

2 0 1 4

Per a l’any 2014 s’ha fet una reestructuració de totes les ordenances fiscals.
En algunes s’ha modificat el redactat per adaptar-les a l’actual realitat, en
d’altres s’han modificat les tarifes i en altres no s’ha modificat res. Aquí us
exposem breument els canvis realitzats:

Les persones interessades en aquest nou servei, es poden adreçar a l’Assistenta Social del municipi,
on serà recollida i valorada la seva sol·licitud.

Enguany els dies 8 i 9 de març de 2014 es celebrarà la V edició de la Fira del Cítric i el món rural. La
Fira estarà ubicada al Casal Municipal i la Pista poliesportiva.

D A T A :

MILLORS PREUS EN LES NOVES ORDENANCES FISCALS

Per aquest motiu, i continuant amb el desenvolupament de les polítiques adreçades a donar suport a
les persones, hem acordat oferir un nou servei de recollida domiciliària adreçat a persones que tinguin dificultats per motiu d’edat o d’estat de salut per poder-se desplaçar fins els contenidors i que no
tinguin xarxa de suport que els ho pugui resoldre.

FIRA DEL CÍTRIC

XERT

AJUNTAMENT
DE XERTA
REGIDORIA DE
COMUNICACIÓ I
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Adreça:
Plaça Major, 13.
43592
Telèfon
977473005
Fax
977473014
Web
www.xerta.cat
E-mail
aj.xerta@altanet.org

1 Reguladora de l'impost sobre bens immobles (IBI)
El tipus impositiu de l'IBI per al 2014 no s'ha incrementat. A més, degut a
que l’Ajuntament va sol·licitar una actualització dels valors cadastrals, no
s’aplicarà l’increment del 10% que imposa el govern e l’estat, el que suposa
que els xertolins continuaran pagant el mateix rebut de l'IBI.
2 Reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Aquesta ordenança no ha modificat les tarifes.
3 Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Aquesta ordenança no s’ha modificat, excepte que s’ha afegit una bonificació
del 100% per vehicles antics de més de 25 anys.
4 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ICIO)
El tipus gravamen serà el mateix però s'han reduït els mòduls per a la determinació de la base imposable en un 9,07% el qual suposa una reducció a
l'hora de pagar l'impost.
Exemple:
L’import de l’ICIO per una obra major de construcció d’un habitatge entre
mitgeres de 80 m2, seria el següent:
Any 2013.- 3 % de 80m2 x 679,00 €/m2 = 1.629,60 €
Any 2014.- 3 % de 80m2 x 617,40 €/m2 = 1.481,77 €
5 Reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana (PLUSVALUA)
Aquesta ordenança no ha modificat les tarifes.
6 Reguladora de les contribucions especials (CE)
Aquesta ordenança no ha modificat les tarifes.D es de l’any 2007 que no s’han aplicat contribucions especials i és voluntat de l’equip de govern continuar no aplicant-les.
7 Reguladora de la taxa per llicència municipal ACTIVITATS
S'ha modificat íntegrament l'ordenança i reduït les tarifes resultants. A la de
2013 sobre uns determinats valors de l'activitat s'aplicava un % i s'obtenia
la quota líquida. Amb la de 2014 es fixen uns preus determinats en funció
de la classificació de les activitats en els annexos d'acord amb la llei. En general s’han reduït les tarifes.
8 Reguladora de la taxa per serveis generals i preus públics
S’han afegit algunes tarifes que no estaven incloses a l’antiga ordenança
com ara els volants d’empadronament i algun tipus de certificat. S’ha reduït
la taxa per la celebració de matrimonis civils i s’han reduït també els preus
de les còpies en color i mides grans. Per la resta de conceptes es mantenen
les tarifes.

9 Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Aquesta ordenança es va modificar al juliol de 2013 i ha entrat en vigor l’últim trimestre de 2013.
10 Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
Aquesta ordenança no s’ha modificat, per tant pagarem el mateix.

16 Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
Aquesta ordenança s’ha modificat, s’han agrupat diferents conceptes que abans es recollien en varies
ordenances i s’han unit tots en una sola. L’ocupació de terrenys per parades del mercat, amb taules i
cadires, amb rètols indicadors, amb mercaderies i materials de construcció, etc..
17 Reguladora de la taxa per la gestió dels residus de la construcció
Aquesta ordenança no ha modificat les tarifes. Recordem però, l’obligatorietat per Llei de dipositar
una fiança de 150 euros en qualsevol tipus d’obres.

11 Reguladora de la taxa pel servei de recollida de residus
Aquesta ordenança no s’ha modificat, per tant pagarem el mateix.
12 Reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol
Aquesta ordenança no s’ha modificat tot i que degut a l’elevat cost del servei l’equip de govern està
estudiant la viabilitat de l’escola bressol.

18 Reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres (guals)
Aquesta ordenança ha modificat les tarifes. La taxa de guals s’estableix de la següent manera:
Tarifa primera. Concessió de la llicència

13 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals, esportius, lúdics, festius i
activitats firals
Aquesta ordenança no ha modificat les tarifes.

Concessió de llicència (inclou placa i pintura de vorera)

50 €

Tarifa segona. Guals
14 Reguladora de la taxa de cementiri municipal i altres serveis funeraris de caràcter local.
Aquesta ordenança no ha modificat les tarifes, per tant es pagarà el mateix que l’any passat. Agraïm
a totes les persones que ena han ajudat a identificar les tombes a terra del cementiri i preguem que
si hi ha algú que no ho ha fet es posi en contacte amb l’Ajuntament. Aquestes no paguen cap taxa
però cal tindre actualitzat el registre de les mateixes.
15 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments
i bens esportius i culturals municipals
Les tarifes s’han modificat i són les següents:
1)BENS IMMOBLES
EPÍGRAF
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1

CONCEPTE
CASAL MUNICIPAL o PISTA POLIESPORTIVA
SALA POLIVALENT o CENTRE INTERPRETACIÓ
PER EXPOSICIONS D’ARTS PLÀSTIQUES O ANÀLOGUES
Per cada dia de més en exposicions

TARIFA (€)

TARIFA (€)

Dia
sencer
80
60
60
10

Matí,
tarda o nit
50
30
60
10

S’estableixen les següents quantitats en concepte de fiança per la utilització dels espais municipals:
EPÍGRAF
a)
b)

CONCEPTE
Fiança per utilització del Casal, la Pista poliesportiva, Centre o les piscines per part
d’entitats o associacions municipals en activitats extraordinàries
Fiança per utilització del Casal, la Pista poliesportiva, la Sala Polivalent o el Centre
d’Interpretació per part de particulars

TARIFA (€)

2.1.
2.2.
2.3.

40 €

Per cada metre lineal o fracció de més

15 €

19 Reguladora de la taxa per la concessió de llicències o autoritzacions administratives
d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
Aquesta ordenança no s’ha modificat.
20 Reguladora de la taxa per retirada o immobilització de vehicles a bandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
Aquesta ordenança no s’ha modificat.
21 Reguladora de l'impost municipal sobre les despeses sumptuàries per vedats de caça i
pesca
Aquesta ordenança no s’ha modificat.
22 Reguladora de la tinença d'animals
Aquesta ordenança no s’ha modificat.
23 Reguladora de la taxa per serveis urbanístics
S'ha modificat íntegrament l'ordenança i reduït les tarifes resultants. A la de 2013 sobre el pressupost
de l'obra s'aplicava un % i s'obtenia la quota líquida. Amb la de 2014 s'estableix el següent:

120

Concepte

120

Tramitació expedient llicència obres amb pressupost igual o inferior a 1.500 €

20 €

Tramitació expedient llicència obres amb pressupost entre 1.501 i 7.000 €

91 €

2) BENS MOBLES

-Obres amb pressupost superior a 7.001€
CONCEPTE

EPÍGRAF

Fins a 2,5 metres lineals

Taula banquet
Taula rodona inoxidable
Cadira plàstic

Import

1,3% s/pressupost

TARIFA (€)
Gratuït
Gratuït
Gratuït

Exemple:
Licència d’obres menors amb un pressupost de 1.400,00 € l’any 2013 hagués tributat:
Taxa urbanística 95,00 €
Llicència d’obres menors amb el mateix pressupost de1400,00 € l’any 2014 tributarà:
Taxa urbanística 20,00 €

En el cas que no es retorni algun dels bens o que es trobi en mal estat, s’abonarà per cada unitat els
següents imports:
EPÍGRAF
2.1.
2.2.
2.3.

CONCEPTE
Taula banquet
Taula rodona inoxidable
Cadira plàstic

TARIFA (€)
100
80
40

3. Les tarifes no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància, que són a càrrec de
l’usuari.

Finalment s’ha eliminat la taxa de 20 € que s’aplicava a la tramitació de qualsevol expedient.

Totes aquestes ordenances les podeu trobar i consultar a la web municipal www.xerta.cat.

