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Administració Local

2016-09855
Ajuntament de Llorenç del Penedès

A N U N C I

Finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra l’acord adoptat per l’Ajuntament en Ple, en sessió 
celebrada el 3 d’octubre i publicat al BOPT núm. 193 del 10 d’octubre de 2016, relatiu a l’aprovació provisional de 
les ordenances fi scals reguladores dels impostos i taxes de l’exercici 2017, de conformitat amb allò que es disposa 
a l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, i no havent-se presentat cap reclamació ni al·legació, aquest acord s’eleva a defi nitiu, cosa 
que es fa pública als efectes previstos en l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local; article 178 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; i l’article 17.4 de l’abans esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
publicació del text íntegre de les modifi cacions de les ordenances de l’exercici 2017.

“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 5, modifi cació de la tarifa:
La quota íntegra de l’Impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents:

Tipus de béns immobles 2017
Béns immobles urbans 0,6624
Béns immobles rústics 0,9832
Béns immobles de característiques especials 0,8383

Article 5.5 Bonifi cacions, afegir a les condicions:
No ser titular en règim de propietat o copropietat d’un habitatge de valor cadastral superior a 50.000 euros.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 5 Quota tributària, modifi cació de la tarifa.
Classe de vehicle, tarifa 2017
A ) Segons potència fi scal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terreny
Cavalls fi scals 
De menys de 8 19,75€
De 8 fi ns 11,99 53,45€
De 12 fi ns 15,99 112,83€
De 16 fi ns 19,99 140,55€
De 20 en endavant 175,66€
2. Tractors, tracto camions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles 
especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques 
sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.
Cavalls fi scals 
De menys de 16 27,71€
De 16 fi ns 25 43,55€
De més de 25 130,65€
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B) Segons el número de places
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones
Places 
De menys de 21 130,65€
De 21 fi ns 50 186,08€
De més de 50 232,59€

C) Segons la càrrega útil en quilograms
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per 
al transports de fi ns a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
Kg. de càrrega útil 
De menys de 1.000 66,61€
De 1.000 fi ns a 2.999 130,65€
De més de 2.999 fi ns a 9.999 186,08€
De més de 9.999 232,60€
2. Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de 
vehicles articulats.
Kg. de càrrega útil Kg. de càrrega útil Kg. de càrrega útil Kg. de càrrega útil 
De més de 750 i menys de 1.000 27,71€
De 1.000 a 2.999 43,55€
De més de 2.999 130,64€

D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors 6,93€
Motocicletes
Fins 125 c.c. 6,93€
De més de 125 fi ns a 250 c.c. 23,75€
De més de 500 fi ns a 1.000 c.c 47,51€
De més de 1.000 c.c 95,00€

Article 4 Exempcions, reduccions i bonifi cacions, afegir el text:
S’estableixen bonifi cacions de la quota de l’impost en els supòsits següents:
a) Un 65% de bonifi cació a favor dels vehicles de propulsió elèctrica pura o híbrids endollables, vehicles de propulsió 
híbrida electricitat/gasolina o electricitat/gasoil, vehicles de propulsió híbrida endollables amb capacitat de tracció 
elèctrica al 100% mitjançant bateries, amb emissions inferiors a 120g de CO2/km.
b) Un 50% de bonifi cació per vehicles bi o tri-combustibles de gas natural o gasos liquats del petroli (autogas), 
amb unes emissions inferiors a 150g de CO2/km i per vehicles híbrids endollables, vehicles de propulsió híbrida 
electricitat/gasolina o electricitat/gasoil, vehicles de propulsió híbrida endollables amb capacitat de tracció elèctrica 
al 100% mitjançant bateries, amb emissions de CO2/km entre 120 i 149 gr./km.

ORDENANÇA NÚM. 5
REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

Afegir a l’article 7 Tarifes: 
Els certifi cats d’empadronament, convivència, i etc, sol·licitats per tràmits des de l’EBAS estaran exempts de 
pagament de la taxa. 
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ORDENANÇA NÚM. 7
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL D’INSTAL·lACIONS 
MUNICIPALS, SERVEIS COMPLEMENTARIS I CESSIÓ DE MOBILIARI MUNICIPAL

Modifi car l’Annex de tarifes, en el seu apartat tres paràgraf 3, que queda de la següent manera:
Per a centres educatius, per les entitats esportives i culturals i pels particulars empadronats a Llorenç del Penedès, 
per actes de caràcter personal i privat, no es liquidarà taxa, ni es farà efectiu el dipòsit i però s’haurà d’abonar la 
despesa del combustible del grup electrogen.

ORDENANÇA NÚM. 11
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Afegir a l’article 11 Normes de gestió, el següent apartat:
Els propietaris dels habitatges, solars i parcel·les hauran de mantenir les seves instal·lacions d’aigua en condicions 
de seguretat, salubritat i ornat públic, i complir la normativa sectorial que els sigui d’aplicació per tal d’evitar riscos i 
garantir la seguretat de les persones i dels immobles.

ORDENANÇA NÚM. 15
REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENY D’ÚS PÚBLIC AMB MATERIALS, RUNES, PARADES, 
BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC LOCAL AIXÍ COM INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

Modifi car el text de “Parades festa major” a “Ocupació via pública”, i modifi car l’article 5, que queda de la següent 
manera:

Fins a 5 m2 25 €
De 5 a 10 m2 55 €
De 10 a 15 m2 80 €
De 15 a 20 m2 95 €
De 20 a 25 m2 105 €
De 25 a 30 m2 115 €
De 30 a 35 m2 126 €
De 35 a 40 m2 137 €
De més de 40 m2 148 €

ORDENANÇA NÚM. 17.
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA PÚBLICA.

Modifi car l’article 6, que queda redactat de la següent manera:
Les persones empadronades a Llorenç del Penedès amb minusvalia igual o superior al 33%, discapacitades o amb 
dependència, tindran entrada gratuïta.
Tarifa:

2017
Els menors de 0 a 3 anys, no pagaran preu públic 0
- Entrada (tot el dia):
Menors de 12 anys i majors de 65 anys empadronats a Llorenç del Penedès 2,10€
De 12 anys a més 3,70€
Cursets de natació (20 dies) 63€
- Abonament mensual (des de l’obertura fi ns el 31 de juliol) menors de 12 anys 26,25
de 12 o més anys 36,75
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2017
- Abonament mensual (de l’1 d’agost fi ns al tancament) menors de 12 anys 21€
de 12 o més anys 31,5€
- Abonament mensual (des de l’obertura fi ns el 31 de juliol)
Unitat familiar
Dos membres 63€
Tres membres 73,5€
Quatre o més membres 84€
- Abonament mensual (de l’1 d’agost fi ns al tancament)
Unitat familiar
Dos membres 57,75€
Tres membres 68,25€
Quatre o més membres 78,75€
- Abonament tota la temporada:
menors de 12 anys 36,75€
de 12 o més anys 52,50€
- Abonament familiar ( temporada)
Unitat familiar
Dos membre 89,25€
Tres membre 105€
Quatre membres o més 120,75€
- Abonament de 10 dies per empadronats a Llorenç ( 1 per unitat familiar ). 
Adults 26,25€
Menors de 12 anys 15,75€

ORDENANÇA 20 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA A CURSOS, JORNADES, TALLERS, CASALS O ALTRES 
ACTIVITATS CULTURALS, DE LLEURE, ESPORTIVES FORMATIVES O LÚDIQUES

Es modifi ca l’Annex de les tarifes i s’afegeix cursos. 

ANNEXOS TARIFES

CASAL D’ESTIU, DE SALUT I MEDI I D’ESPORTS

Empadronats a Llorenç:
- 160 € inscripció individual
- 140 € el segon germà
- 100 € el tercer germà
- 110 la quinzena 

No empadronats a Llorenç:
- 175 € inscripció individual
- 155 € el segon germà
- 115 € el tercer germà
- 125 la quinzena

La quota per segon i tercer germà s’aplicaran encara que cadascun assisteixi a un dels diferents casals dels tres 
que organitza l’Ajuntament.
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Es realitzarà un ingrés de 55 € per participant com a bestreta per reservar la plaça a qualsevol casal, que serà 
descomptat de la quota total en el moment de l’inscripció.
L’import de la bestreta en cas que no es formalitzi la inscripció al Casal, només serà retornada per causes familiars 
molt justifi cades o si l’activitat s’anul·lés per manca d’inscripcions.
Les inscripcions fora de termini,que només seran acceptades si hi ha plaça, tindran un increment d’un 25% del preu 
inicial.

CURSOS A LA CASA DE CULTURA:

- CATALÀ
S’organitzen dos nivells:

Nivell A. Per a persones no catalano parlants:

Durada del curs: de l’octubre al juny, i consta de 32 classes d’1 hora de durada, total: 32 h.

Preu: 35€, per curs, essent el primer pagament a l’octubre per un import de 20€, i el segon pagament al febrer per 
un import de 15€.

Nivell B. Per a alumnes amb coneixements de català oral i que volen millorar el seu nivell de català escrit:

Durada del curs: de l’octubre al juny, i consta de 32 classes d’1’50 hora de durada, total: 48 h.

Preu: 60€, per curs, essent el primer pagament a l’octubre per un import de 35€, i el segon pagament al febrer per 
un import de 35€.

- ANGLÈS
S’organitzen sis nivells:

Nivell A: Per a persones sense nocions d’anglès
Nivell B: Per a persones amb uns coneixements d’anglès bàsics
Nivell C: Per a persones amb uns coneixements d’anglès bàsics
Nivell D: Per a persones amb un nivell avançat d’anglès
Nivell E: Classes de reforç d’angles per a estudiants (ESO, Batxellerat i Cicles)
Nivell F: Curs intensiu d’angles per a estudiants (ESO, Batxellerat i Cicles)

Durada dels cursos:
- Les classes es realitzen d’octubre a juny de 45 hores/totals (els nivells A, B, C, i D).
- El nivell E d’octubre a juny de 48 hores/totals.
- El nivell F de 26 de juny a 27 juliol, de 60 hores/totals.

Preus:
Per cursos dels nivells A, B, C i D:
- Alumnes empadronats a Llorenç .......................................................... 155 €
- Alumnes no empadronats a Llorenç ..................................................... 160 €
- Alumnes fi ns a 29 anys i pensionistes empadronats a Llorenç ............ 139,5 €

Si es produeixen altes durant el curs, els alumnes abonen la part proporcional a les classes pendents de realització.

Pel curs de Nivell E

Pagament de 24 €/mes.

Per curs del Nivell F

Únic pagament per curs de 180€.

Els pagaments dels cursos sencers es podrà fraccionar en dos terminis.
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- TALLER DE MEMÒRIA
Les sessions es realitzen en dos mòduls:
Mòdul 1: d’octubre a gener 
Mòdul 2: de febrer a juny 

Durada: Cada mòdul són 16 classes d’1’5 h de durada, total 24 h.
Preu: 30 € per cada mòdul

ALTRES ACTIVITATS

- REIS
Repartiment de paquets a les cases 1 € per paquet.

- FESTA MAJOR

Recapta:
Preu: 12 € lot sencer
   6 € samarreta de la Festa Major
   5 € ampolla de cava de la Festa Major
   4 € bossa de la Festa Major

- 11 DE SETEMBRE
Sardinada popular:

Preu: 6 € tiquet adult
  5 € tiquet menors de 12 anys

- CURSOS DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT I MOBILITAT:

PILATES
Per curs de 2 hores a la setmana, el preu serà de 35 € al mes.
Per curs de 1 hora a la setmana, el preu serà de 20 €.

GIMNÀSTICA GENT GRAN
Durada: 2 hores a la setmana.
Preu:  18 € al mes.

- CURSOS INFORMÀTICA:
-  Amb col·laboració amb DIPTA 12 € per 13,5 h o part proporcional, per alumne
-  Altres, 55 € per curs de 15 h de durada (o part proporcional), per alumne.

- ALTRES CURSOS I TALLERS:
- Curs de manipulació d’aliments, 20 € per alumne.
- Taller de cuina, 50 € per alumne.
- Patchwork, 20 € per mes, 2 hores a la setmana, (d’octubre a juny).

Llorenç del Penedès, 28 de novembre de 2016
Jordi Marlès i Ribas, alcalde-president
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