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AJUNTAMENT DE TORÀ
Edicte aprovació definitiva de les ordenances fiscals
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament en sessió plenària ordinaria de data 6 de
novembre de 2015 va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2016.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 218 de data 12 de
novembre de 2015.
Vistes les al∙legacions presentades al respecte, el Ple de l’Ajuntament de Torà en sessió extraordinària de
data 22 de desembre de 2015 va acordar desestimar l’al∙legació presentada a l’ordenança fiscal núm. 12
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, i estimar l’al∙legació presentada a
l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles i, l’aprovació definitiva de la
modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2016 i següents.
Es transcriuen els textes íntegres de les modificacions de les ordenances fiscals:
En l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles el text que es modifica és:
Article 8è. Tipus impositiu i quota:
1. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents:
 Béns immobles de naturalesa urbana: 0,65
 Béns immobles de naturalesa rústica: 0,59
 Béns immobles de característiques especials 1,30
En l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, no es modifica el
text de l’article 6, quedant vigent l’actual i que es transcriu seguidament:
Article 6. Quota tributària:
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del coeficient del 1,60, excepte en les tarifes de
turismes de més de 16 cavalls fiscals i Motocicletes de més de 500 cc que el coeficient és del 1,70 . Aquest
coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest
municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
a) TURISMES
 De menys de 8 cavalls fiscals
 De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
 De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
 De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
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Tarifa Llei €

Coef.

Tarifa municipal

12,62
34,08
71,94
89,61

1,60
1,60
1,60
1,70

20,19
54,53
115,10
152,33
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 De més de 20 cavalls fiscals
b) AUTOBUSOS
 De menys de 21 places
 De 21 a 50 places
 De més de 50 places
c) CAMIONS
 De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
 De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
 De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
 De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
d) TRACTORS
 De menys de 16 cavalls fiscals
 De 16 a 25 cavalls fiscals
 De més de 25 cavalls fiscals
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
 De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
 De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
f) D’ALTRES VEHICLES
 Ciclomotors
 Motocicletes fins a 125 cc
 Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
 Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
 Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
 Motocicletes de més de 1.000 cc
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112,00

1,70

190,40

83,30
118,64
148,30

1,60
1,60
1,60

133,28
189,82
237,28

42,28
83,30
118,64
148,30

1,60
1,60
1,60
1,60

67,65
133,28
189,824
237,28

17,67
27,77
83,30

1,60
1,60
1,60

28,27
44,43
133,28

17,67
27,77
83,30

1,60
1,60
1,60

28,27
44,43
133,28

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

1,60
1,60
1,60
1,60
1,70
1,70

7,07
7,07
12,11
24,24
51,49
102,99

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del
Reglament general de vehicles Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, el qual derogà l’article 260 del
Codi de la circulació a què es refereix la regla 3a de l’article 1r del Reial decret 1576/1989, de 22 de
desembre.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les 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 Reglament general de vehicles pel que respecta als diferents
tipus de vehicles.
En l’Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació de servei de les piscines i instal∙lacions
esportives municipals, el text dels articles que es modifiquen és el següent:
Article 5è. Beneficis fiscals
Abonaments piscina:
Els abonaments familiars es faran per temporada i mensuals (130/31) i sobre els preus establerts s’aplicarà
un descompte del 5% del total.
En les famílies nombroses, el tercer fill i posteriors menors inscrits, tindran l’abonament gratuït.
En les famílies amb un fill inscrit i un discapacitat, aquest últim tindrà l’abonament gratuït.
Les persones titulars del Carnet Jove, amb vigència, tindran un descompte del 10% en el preu de
l’abonament.
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Els grups de colònies d’estiu i les cases rurals, gaudiran d’un descompte del 10% sobre el preu total de
l’entrada.
Les persones que acreditin la seva situació d’atur, tindran un descompte del 30% (no extensible a familiars)
Cursets de Natació:
Les persones titulars del Carnet Jove, amb vigència, tindran un descompte del 10% en el preu dels cursets.
Les famílies nombroses tindran un 30% de descompte a cada membre inscrit.
Els infants inscrits als dos torns dels cursets, gaudiran d’un 10% de descompte sobre el total, al moment de
la inscripció. Per gaudir d’aquest descompte, s’han d’inscriure als dos cursets al mateix moment.
Les famílies amb dos membres inscrits, als cursets de natació, no se’ls aplicarà quota a partir del tercer
membre.
Tots els nens inscrits als cursets, fins a 15 anys, gaudiran d’un descompte del 5% addicional al preu de
l’abonament de temporada
Els descomptes per un mateix servei no són acumulatius.
Cal acreditar documentalment les situacions a qui van adreçats cada un dels descomptes.
Per la determinació de l’edat de la persona, només es tindrà en compte l’any de naixement, sent indiferent el
dia i mes de naixement de la persona.
Ús de les instal∙lacions esportives:
Les associacions i/o clubs no municipals, els quals disposin d’un conveni de col∙laboració entre els
respectius ajuntaments per a l’ús de les instal∙lacions esportives, gaudiran d’un 50% el descompte sobre la
tarifa corresponent.
El text de l’article 6 “Quota tributària” de l’Ordenança que es modifica és:
Article 6è. Quota tributària
La quantitat de la taxa, es determinarà aplicant les tarifes següents:
Entrades
Fins a 3 anys
De 4 a 15 anys

A partir de 16 anys

Preu
gratuït
feiners
festius

1,85 €
2,05 €

Feiners
Festius
Passeig

3,10 €
3,35 €
1,45 €

Abonaments
De 4 a 15 anys, jubilats
Temporada
Mensual
A10

41,50 €
27,00 €
20,00 €

Temporada
1 mes
A10

48,50 €
34,50 €
20,00 €

A partir de 16 anys

Cursets natació
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FINS A 3 ANYS
DE 4 A 15 ANYS
A PARTIR DE 16 ANYS
TERCERA EDAT
Tarifa jornades i campionats esportius:
Ús de les instal∙lacions sense consum elèctric i sense calefacció
Ús de les instal∙lacions amb consum elèctric i sense calefacció
Ús de les instal∙lacions amb consum elèctric i amb calefacció
Ús de les instal∙lacions per jornades, celebracions, actes festius, etc que
requereixen la instal∙lació de les gomes del pavelló

41,50 €
49,50 €
62,00 €
41,50 €
20€/hora
25€/hora
35€/hora
350€/hora

Per la determinació de l’edat de la persona, només es tindrà en compte l’any de naixement, sent indiferent el
dia i mes de naixement de la persona.
En cas de no poder iniciar el curset de natació per raons de salut, es retornarà l’import del curset, prèvia
justificació mèdica. En altres casos, no es retornarà l’import.
En l’Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, s’afegeix
en el text de l’article 6 “Quota tributària” de l’Ordenança l’annex següent:
1. En cas de legalització d’obres, construccions i instal∙lacions, respecte a les quals no es va demanar la
corresponent llicència d’obres en el moment d’iniciar la seva execució, es fixa d’un recàrrec del 50% dels
costos administratius imputats.
En l’Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local s’afegeix en el text de l’article 6 “Quota
tributària” de l’Ordenança l’annex següent:
Nínxols nous (Del núm. 235 al 256)................................................................................................... 1.356,00 €
En l’Ordenança fiscal núm. 25, reguladora del preu públic per entrada i visita guiada a la Torre de Vallferosa,
el text que es modifica és el següent:
El títol de l’Ordenança fiscal passant a ser “Preu públic per entrada i acompanyament a la Torre de
Vallferosa”.
El text de l’article 4 “Quantia” de l’Ordenança que es modifica és:
CONCEPTE
Entrada Individual Menors (entre 0 i 12 anys)
Entrada Individual Adults
Entrada de Grup ( Fins a 30 persones)

IMPORT
GRATUÏT
3€
60 €

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Torà, 23 de desembre de 2015
L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu
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