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L’Ajuntament de Tortosa s’ha dotat d’un Reglament de participació ciutadana, aprovat en sessió
plenària el maig de 2015, amb l’objectiu de fomentar la participació de la ciutadania en els afers 
públics del municipi, vetllar pels seus drets en la intervenció d'aquestes qüestions, desenvolupar 
mecanismes de participació, fomentar la cultura participativa dins de l'Ajuntament i reforçar el 
teixit associatiu del municipi com a eines de participació i organització ciutadana.

El Reglament municipal de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant els 
ciutadans i ciutadanes per fomentar la participació democràtica i la transparència en els 
assumptes públics locals.

D’acord amb l’art. 23 d’aquest Reglament, l’alcaldessa ha de comparèixer en audiència pública, 
almenys una vegada a l’any, per informar del Pressupost i de les Ordenances Fiscals del proper 
exercici. L’audiència és una de les eines previstes en el Reglament per facilitar la transparència del 
govern municipal en la gestió del municipi i la participació de la ciutadania, que pot interpel·lar 
l’alcalde finalitzada la seva exposició.

El següent document inclou les principals dades referides al Pressupost de l’Ajuntament de 
Tortosa de l’exercici 2019, aprovat inicialment pel Ple municipal en data 20 de novembre de 
2018, així com les Ordenances Fiscals. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, n’ha informat en 
audiència pública el 17 de desembre de 2018.

Tortosa, Terres de l’Ebre, desembre de 2018
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Reglament de Participació Ciutadana

Audiència Pública

Pressupost i ordenances fiscals 
2019
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L’Audiència
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L’Audiència – eina de participació i transparència...

•L’article 23 del Reglament de participació
ciutadana de l’Ajuntament de Tortosa, estableix que 
l’alcalde/ssa ha de comparèixer en audiència pública, 
almenys una vegada a l’any, per informar del Pressupost i 
de les Ordenances Fiscals del proper exercici.

•L’audiència és una de les eines previstes en el Reglament 
per facilitar la transparència del govern municipal en la 
gestió del municipi i la participació de la ciutadania, que pot 
interpel·lar l’alcalde finalitzada la seva exposició.

•Aquest és el quart exercici en que es celebra l’Audiència.
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Serveis públics
Competències

Municipals - Ens
Pressupost
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Serveis públics:
actors, competències,
relació i principis

• Diversos actors
prestadors de serveis

• Competències
(i finançament):

• pròpies
• delegades

• Relació entre actors:
• col·laboració
• cooperació
• coordinació

• Principis:
• marc normatiu
• transparència
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Serveis públics 
de competència
municipal a Tortosa

• diversos ens
prestadors de serveis

• per àmbit territorial:
• EMD
• Ajuntament

• per àmbit funcional
• socio-sanitari
• esports
• comunicació
• cicle de l’aigua
• escorxador
• resta

• participació en altres ens    
supramunicipals
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un govern organitzat: un govern organitzat per escoltar:
A l'àmbit territorial del municipi existeixen
cinc pobles, en tres d'ells
(Bítem, Campredó i Jesús) hi ha constituides
EMD.

Als pobles d’Els Reguers i Vinallop s'ha
constituit els Consells de Poble com a 
òrgans de participació desconcentrada, així
com els representants personals de 
l'Alcalde.

Per coordinar l'actuació del govern als
pobles de la ciutat existeix la Junta de 
Coordinació de Pobles.

Pel que fa al nucli de Tortosa, hi ha les regidories de Barri:
- Ferreries: Sr. Josep-Felip Monclús
- El Temple: Sr. Emili Lehmann
- Centre i Nucli Antic: Sra. Maria Jesús Viña
- Santa Clara: Sra. Anna Algueró
- Grup El Temple: Sra. Dolors Queralt
- Remolins: Sr. Marià Martínez
- Simpàtica: Sr. Josep Cugat
- Rastre: Sr. Joaquim del Pino
- Sant Llàtzer: Sr. Alfredo Ferré
- St. Josep de la Muntanya: Sra. Cristina Girón

Per coordinar l'actuació del govern als barris de la ciutat
existeix la Junta de Coordinació de Barris
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Procés d’elaboració del pressupost  - INGRESSOSProcés d’elaboració del pressupost  - INGRESSOS

Determinació dels recursos disponibles per l’exercici en 
funció del sistema de finançament i de la política fiscal
Determinació dels recursos disponibles per l’exercici en 
funció del sistema de finançament i de la política fiscal

Govern
Municipal

 Situació
socioeconòmica
 Situació
socioeconòmica

 Normativa

 Planificacions 
(PEF,...)

 Normativa

 Planificacions 
(PEF,...)

Pressupost - Ingressos

Ordenances 
fiscals
Ordenances 
fiscals

Millora gestió
tributària
Millora gestió
tributària

EndeutamentEndeutament

Per poder prestar els
serveis és necessari el 
pressupost

Política
fiscal

Ingressos tributarisIngressos tributaris

Ingressos patrimonialsIngressos patrimonials

Subvencions i 
transferències altres

Administracions

Subvencions i 
transferències altres

Administracions

PréstecPréstec
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Procés d’elaboració del pressupost  - DESPESESProcés d’elaboració del pressupost  - DESPESES

Assignació inicial dels recursos per a la prestació dels 
diferents serveis de competència municipal

Assignació inicial dels recursos per a la prestació dels 
diferents serveis de competència municipal

Govern Municipal
PAM

 Coneixement de l’entorn

 Necessitats

 Projectes

 Coneixement de l’entorn

 Necessitats

 Projectes

 Normativa

 Planificacions 
(PEF,...)

 Normativa

 Planificacions 
(PEF,...)

Pressupost - Despeses

Una vegada determinats
els recursos establirem les 
despeses

Prioritza i
decideix

Prestació de serveis, 
manteniment i 

foment

Prestació de serveis, 
manteniment i 

foment

Actuacions d’inversióActuacions d’inversió

Interessos i 
amortitzacions

Interessos i 
amortitzacions



11

Política Fiscal
Objectiu

Resultats
Comparativa
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 Aconseguir recursos suficients per a la 

prestació de serveis públics, amb la màxima 

equitat tributària, reduint la pressió fiscal i amb 

visió social

 Sense hipotecar governs futurs ni 

generacions futures 

Política fiscal

Objectius del govern municipal:
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Política fiscal:
Com ho estem fent?

Ordenances
Fiscals

Accions, gestió
sobre bases

Decisió
endeutament

Congelant o reduint tipus i 
taxes

Congelant o reduint tipus i 
taxes

Establint bonificacions 
socials

Establint bonificacions 
socials

Introduint el copagamentIntroduint el copagament

Lluitant contra el frau

“Si tots paguem, tothom 
pagarà menys”

Lluitant contra el frau

“Si tots paguem, tothom 
pagarà menys”

Utilitzant el recurs del 
deute amb seny

Utilitzant el recurs del 
deute amb seny

Política fiscal

Govern
Municipal

Marc normatiuMarc normatiuRealitat social

Context econòmic

Realitat social

Context econòmic
?
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Comparativa polítiques fiscals per període

S’ha demostrat que l’actual és una política que funciona i continuarem treballant 
intentant assolir la màxima equitat tributària a Tortosa, on pràcticament havent 
congelat els tributs estem recaptant més.

Això ha permès poder afrontar l’ordenació de les finances municipals sense 
incrementar la pressió fiscal en un període de crisi econòmica.

Aquest govern no ha volgut apujar impostos als que ja paguen, sinó que ens hem 
centrat a fer pagar als que no pagaven mitjançant la millora de la gestió tributària. El 
nostre objectiu sempre ha estat fer possible que “si tots paguem, tothom pagarà
menys”.

Les dades evidencien la diferència amb la política fiscal de períodes anteriors:

TRIBUT
1999 / 2007

Mitjana 
anual 2007 / 2019

Mitjana 
anual

IBI – Impost sobre els béns immobles 84,71% 10,59% 8,60% 0,72%
IAE – Impost sobre activitats econòmiques 72,20% 9,02% 6,16% 0,51%
IVTM - Impost vehicles tracció mecànica 39,30% 4,91% 0,00% 0,00%
IIVTNU– Plusvàlua 42,30% 5,29% 0,00% 0,00%
Taxa escombraries 118,80% 14,85% 3,83% 0,32%
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OF 2019
Variacions

Bonificacions
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Trets significatius – OF-2019

 Congelació de tots els impostos, resta de taxes i preus 
públics. Reducció un any més de la taxa d’escombraries. 

 Increment IPC +2,2%.

 Manteniment i millora de les bonificacions existents.

 Això és possible gràcies a l’esforç que s’ha fet per 
tal d’assolir una major equitat tributària.
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Trets Significatius OF-2019

 Nova reducció de la taxa d’escombraries (-1%), que 
acumula una rebaixa d’un 14% els últims sis anys. 

– Les llars de Tortosa paguen avui una taxa d’escombraries inferior al 
2008, quan es va implantar la recollida selectiva a tot el municipi.

EVOLUCIÓ TAXA ESCOMBRARIES (habitatges)
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Detall Impostos

IBI (Impost sobre Béns Immobles)

Urbana 
Característiques especials

Rústica
• S’adopta la redacció de la DT

• Es mantenen les bonificacions

=
=
=

IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques)

• S’adopta la redacció de la DT
• Es mantenen les bonificacions

=
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Detall Impostos

IIVTNU - Plusvàlua
(Impost sobre l’increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana)

• S’adopta la redacció de la DT
• Es mantenen les bonificacions existents

=
=

ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres)

• Es mantenen les bonificacions existents =

IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica)

•S’adopta la redacció de la DT
•S’afegeix bonificació del 75% per GLP (Gas Liquat 

del Petroli) i GNP (Gas Natural Comprimit)
•Es mantenen les bonificacions existents

=
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Detall Taxes

En general
Es congelen

Es mantenen totes les 
bonificacions

T-1 Taxa per expedició de documents

•S’afegeix epígraf per modificació o baixa de 
permís d’armes.
•Es va afegir exempció pels volants de padró.
•S’afegeix exempció per la tramitació de la 
tarifa energètica bonificada (bo social).

=

T-2 Taxa escombraries

•Es redueix un 1% la tarifa per a tots els
habitatges, comerços i restauració. (*) 

• Rebaixa del 14% els últims 6 anys

• Es mantenen les bonificacions existents

(*) restauració de menys de 250 m2

-1%
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Detall Taxes

=
T-3  Taxa de cementiris

• s’inclou els epígrafs per als nous columbaris

T-6 Taxa sobre llicències ambientals, 
comunicacions ambientals, llicències d’activitats 
incloses a la Llei 11/2009, llicències municipals 
d'obertura o d'instal·lacions i règim de comunicació
d’obertura d’activitats econòmiques innòcues i de 
baix risc

• s’inclou referència a altres activitats
regulades per normes sectorials

=

T-12  Taxa d’utilització privativa i aprofitament 
especial del domini públic municipal

• es clarifica la diferenciació en dos trams per
a les altres ocupacions en funció de la 
superfície i el prorrateig de les baixes en 
casos d’ocupacions temporals

=



22

Detall Preus públics

 Es congelen

 Es mantenen totes les bonificacions
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Detall Tarifes

En general
Es congelen

Es mantenen totes les 
bonificacions

Tarifa de subministrament d’aigua

• es mantenen les bonificacions existents.

• durant els últims 2 anys portem un estalvi
anual d’aigua de 500.000 m3/any, que 
traduïts a euros suposa un cost de producció
molt baix (0,18 cent/euro). Fan un estalvi en 
producció de 90.000 euros/any

=

Any 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% var tarifa 3,8 3,9 7,5 3,9 4,1 4,5 4,9 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

increment

mitjana anual

increment

mitjana anual

32,60

4,08

3,00

0,33

23,20

4,64

12,40

1,03
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Detall Tarifes

Tarifa de transport públic urbà

• durant 2016 ja es va reduïr les tarifes:
• Bitllet senzill:    1,45€ 1,00€ -31%

• T. multiviatge: 11,35€ 8,50€ -25%

• Estudiants:        0,75€ 0,60€ -20%

• Jubilats i/o majors 65a

• Si ingressos < 1,5 IRSC:  0,75€ 0,40€ -46%

• Si ingressos > 1,5 IRSC:  0,75€ 0,70€ - 6%

• a 2019 s’eliminarà el topall de viatges

=
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• nova ordenança reguladora

• nou esquema de tarifes i abonaments per als nous
serveis esportius
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Detall Tarifes
Tarifa de serveis esportius municipals

Per què ?  Construcció del nou complex esportiu

Instal·lacions actuals

• Piscina 25 m (5 carrers)

• 1 Sala activitats dirigides

• 1 Sala spinning (20 pers max)

Instal·lacions obsoletes

Serveis no centralitzats

Nou complex

• Piscina 25 m (10 carrers)

• Piscina 12,5 m aprenentatge

• Spa

• 2 Sala activitats dirigides

• 1 Sala spinning (30 pers max)

• 1 Sala fitness

• 4 pistes de pàdel

Instal·lacions noves

Serveis centralitzats a un complex
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Detall Tarifes
Tarifa de serveis esportius municipals

Increment dels serveis

Nado lliure

Curset natació

Activitats dirigides

Ús sala fitness

Ús pistes 
pàdel

Accés spa

Entrenaments supervisat o assessorat

Cursos pàdel

ACTUAL

NOUS 
SERVEIS
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Detall Tarifes
Tarifa de serveis esportius municipals

Millora dels serveis

Nado lliure

Curset natació

Activitats dirigides
ACCÉS A TOTS ELS 

HORARIS D’OBERTURA!!!!
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Detall Tarifes
Tarifa de serveis esportius municipals

Millora dels serveis

Nado lliure

Curset natació

Activitats dirigides

ACTUAL
A

D
U

L
T

IN
F

A
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T

IN
CREMENT D
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OMBRE 

DE C
URSETS I L

A SEVA 

CAPACITAT
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Detall Tarifes
Tarifa de serveis esportius municipals

Millora dels serveis

Nado lliure

Curset natació

Activitats dirigides INCREMENT DE FRANGES 

HORÀRIES I T
IPUS D’ACTIVITATS

I A
DAPTACIÓ

A NOVES 

TENDÈNCIES
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Detall Tarifes
Tarifa de serveis esportius municipals

Millora dels serveis

Nado lliure

Curset natació

Activitats dirigides
INCREMENT DE 

LES ACTIVITATS
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Detall Tarifes

Descompte del 15% en els abonaments i en les activitats aquàtiques per:
• persones membres de família nombrosa

• persones membres de família monoparental

• persones en situació d’atur

• persones menors d’edat amb els progenitors en situació d’atur

• persones amb discapacitat (mínim del 33%)

• persones pensionistes.

Tipus Preu (IVA inclòs) 
Abonament complet - Infantil (de 6 fins a 12 anys) 20,00 € / mes  
Abonament complet - Jove (de 13 fins a 17 anys) 30,00 € / mes  
Abonament complet - Adult (de 18 fins a 65 anys) 39,00 € / mes  
Abonament complet - Gent gran (majors de 65 anys) 20,00 € / mes  
Abonament complet – Familiar  32,00 € / mes  
Abonament complet d’horari reduït 28,00 € / mes  
Abonament piscina 18,00 € / mes 
  

 



33

Detall Tarifes
Tarifa de serveis esportius municipals

Exemple

Ús de la piscina 
lliure i 1 activitat
dirigida gimnàs.

Adult

Abonament plata
42,58 €/mes

Abonament complet*
39,00 €/mes

*Increment substancial dels horaris i el nombre de carrers i accés lliure 
a totes les activitats dirigides

ABANS

ARA
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Detall Tarifes
Tarifa de serveis esportius municipals

Exemple

Curset de natació
2 dies/setmana

No abonat

Infantil

Independentment
d’edat

35,85 €/mes

Infantil
32,00 €/mes

ABANS

ARA
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Detall Tarifes
Tarifa de serveis esportius municipals

Exemple
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Ordenances fiscals 2019 - Conclusió

 Amb l’aval dels bons resultats obtinguts els darrers anys, 
el Govern municipal aposta per la reducció de la pressió
fiscal:  

a) Congelació d’impostos, taxes i preus públics

per cinquè any consecutiu * (a 2015   –3% IBI)

b) Reducció de la taxa d’escombraries

per sisè any consecutiu (-14%) 

c) Manteniment i millora de totes les bonificacions
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ORDENANCES FISCALS 2019

Resum beneficis fiscals
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IBI (amb elements potestatius)
Impost sobre Béns Immobles

• S’aplica una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de 
l'impost, sempre que així se sol·liciti pels interessats abans de 
l'inici de les obres, als immobles que constitueixin l’objecte de 
l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació
equiparable a aquesta, i que no figuren entre els béns del seu
immobilitzat.

• Relativa als habitatges de protecció oficial, és d'aplicació una 
bonificació del 50 per cent durant els 3 anys posteriors a la 
finalització del període de bonificació inicial.
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IBI (amb elements potestatius)
Impost sobre Béns Immobles

• Els titulars o cotitulars de família nombrosa gaudeixen d’una bonificació
de la quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que constitueixi el 
domicili habitual (amb valor cadastral < 55.000,00 €). La bonificació va del 
30% al 90% en funció dels ingressos de la unitat familiar: 

• Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, se’ls aplica una bonificació
del 20 per cent de la quota íntegra de l’impost. 

fins 3 IRSC 90%

fins 4 IRSC 75%

fins 5 IRSC 50%

fins 6 IRSC 30%
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IAE (amb elements potestatius)
Impost sobre Activitats Econòmiques

• Bonificació de 50% a aquells que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat
empresarial i tributin per quota municipal durant els 5 anys següents a la 
conclusió del segon període impositiu.

• Bonificació per creació d’ocupació quin import es determinarà mitjançant
l’aplicació d’un percentatge sobre la quota tributària, per aquells subjectes
passius que tributin per quota municipal i hagin incrementat el promig de la 
seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període
impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació.

Increment plantilla
(en nombre de treballadors)

Bonificació

Entre 5 i 15 35%

Entre 15,01 i 25 45%

Més de 25,01 50%



41

IVTM (amb elements potestatius)
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

• Bonificació de 75% a favor dels titulars dels vehicles, el funcionament 
dels quals causa una menor incidència en el medi ambient per disposar de 
motor que utilitza l'energia elèctrica com a principal font d'energia i els 
híbrids que disposen de motor elèctric i motor de combustió interna i els 
que usen els tipus de carburant següent: GLP (Gas liquat del petroli) i GNC 
(Gas Natural Comprimit).

• Bonificació del 100% pels vehicles catalogats com a històrics.

• Bonificació del 100% per a vehicles amb una antiguitat mínima de 25 
anys
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ICIO (amb elements potestatius)
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

1.- Bonificació del 90%, en tot el terme municipal, per aquelles actuacions 

que tinguin per objecte la rehabilitació integral o parcial dels immobles 

inclosos en el “Catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter 

històric, artístic de la ciutat i municipi de Tortosa, 2007” compresos dintre de 

la categoria de BCIN (Bens Culturals d’Interès Nacional)

2.- Bonificació del 50%, en tot el terme municipal, per aquelles actuacions 

que tinguin per objecte la rehabilitació integral o parcial dels immobles 

inclosos en el "Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, 

artístic de la ciutat i municipi de Tortosa, 2007" compresos dintre de la 

categoria de BCIL (Bens Culturals d'Interès Local).
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ICIO (amb elements potestatius)
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

3.-Bonificació del 90%, en l’àmbit territorial del nucli antic de Tortosa i del 
nucli antic de Jesús

4.-Bonificació del 50%, en els nuclis urbans dels pobles (Bítem, Campredó, 
Jesús, Reguers i Vinallop)

5.- Bonificació fins 90 %, en el àmbit dels Polígons Industrial Baix Ebre I, 
Baix Ebre II i Catalunya Sud, per a les llicències d’obra que tinguin per 
objecte la construcció de nous edificis destinats a usos industrials, de 
primera implantació, per la realització d’activitats susceptibles de generació
de llocs de treball i ampliacions que suposin un increment dels llocs de 
treball existents superiors al 15%.
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ICIO (amb elements potestatius)
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

6.-Bonificació del 50%, en sòl no urbanitzable, per a aquelles obres de 
reconstrucció i/o rehabilitació de masies i cases rurals a preservar i 
recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques.

7.- Bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres de 
remodelació o adaptació de les existents que afavoreixin les condicions
d'accés i habitabilitat dels discapacitats.

8.- Bonificació del 90% a favor de les obres de reforma que incorporin
sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.
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IIVTNU – Plusvàlua (amb elements potestatius)
Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

• Bonificació en les transmissions de béns per causa de mort i que 
l’immoble hagi estat l’últim habitatge habitual del causant i que els
beneficiaris de la transmissió o constitució siguin descendents, adoptats, 
cònjuge, ascendents o adoptants. En funció de la capacitat econòmica.

Valor cadastral del sòl (€) NI <= (IRSC*3) (IRSC*3) < NI <= (IRSC*4) (IRSC*4) < NI <= (IRSC*6) 
Fins a 3.000,00 95% 80% 55% 
De 3.000,01 a 5.000,00  90% 60% 35% 
De 5.000,01 a 10.000,00 85% 50% 20% 
A partir de 10.000,01 80% 40% 10% 

 



46

IIVTNU (amb elements potestatius)
Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

• Exempció per a les transmissions fetes, a partir de l’1 de gener de 2010, i 

amb motiu de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor

hipotecari o avalador del mateix, per la cancel·lació de deutes garantits amb

hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contreta amb entitats de crèdit o 

qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de 

concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. Tanmateix, estaran exemptes les 

transmissions de l’habitatge en que concorrin els requisits anteriors, 

realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
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T1 – Expedició de documents

• Exempció de la taxa per drets d'examen els subjectes passius en situació
de desocupació que no perceben cap prestació econòmica.

• Exempció de la taxa aquells documents o certificacions que siguin 
sol·licitats en relació amb les prestacions dels serveis socials i de 
l’assistència social de la Seguretat Social, incloent-hi la tramitació de la 
Renda Garantida de la ciutadania, de la pensió no contributiva de la 
seguretat social i de les tarifes energètiques bonificades per raons socials 
(bo social).

• Tarifa reduïda per expedició de certificats i documents per a la tramitació
de: beques, títol de família nombrosa o de família monoparental, programa 
d’ajuts d’urgència social i per sol·licitud de certificat de béns amb informe 
justificatiu de serveis socials.

• Tarifa reduïda per emissió de certificats d’empadronament, convivència i 
volants de padró per criteris de capacitat econòmica.
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T2 – Taxa escombraries

• Exempció per l’habitatge habitual si es disposa d’uns ingressos anuals
inferiors a 1,5 vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya
(IRSC) i de 2 vegades l’IRSC en cas de convivència.

T6 – Taxa sobre llicències ambientals, comunicacions ambientals, llicències
d’activitats incloses a la Llei 11/2009, llicències municipals d'obertura o 
d'instal·lacions i règim de comunicació d’obertura d’activitats econòmiques
innòques i de baix risc.

• Exempció de la taxa per associacions i entitats sense ànim de lucre.

• Bonificació del 40% per persones en situació d’atur.

• Tarifa reduïda per promoure l’activitat a l’àmbit Pincat
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T12 – Taxa d’utilització privativa i aprofitament especial del 
domini públic municipal

• No subjecció a la taxa per usos ocasionals realitzats per entitats sense ànim
de lucre.

• En les ocupacions de la fira del dilluns i del dissabte, estaran exempts del 
pagament de la taxa corresponent al primer semestre aquelles persones que 
seguint la normativa interna de UBASP referent a l’assignació del permís 
temporal de venda no sedentària, els hagi estat assignada una de les places 
de què disposa per a tals fins el departament d’Acció Social als mercats de la 
ciutat de Tortosa.
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T18 – Taxa visites a equipaments culturals i turístics
(Museu, Centre interpretació Renaixement, Jardins del Príncep)

• Tarifa reduïda per família nombrosa o monoparental, discapacitats, majors de 
65 anys i estudiants, entre d’altres.
• Exempció del servei d’audioguia per família nombrosa o monoparental, 
discapacitats, majors de 65 anys i estudiants, entre d’altres.
• Exempció Centres Educatius per visites a Museu

IM2 – Preu públic per espectacles

•Tarifa reduïda en un 10% per titulars carnet Xarxa Pública de Biblioteques i 
socis TR3SC
•Tarifa reduïda en un 20% per jubilats/des, aturats/des i família nombrosa o 
monoparental
•Tarifa reduïda en un 30% per menors de 30 anys, titulars del Carnet Jove i 
grups de 15 persones o més
•Tarifa reduïda del 50% per Pack Jove del Carnet Jove
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IM8 – Preu públic Escola de Teatre

• Matrícula reduïda en un 50% per famílies nombroses, monoparentals i 
famílies amb tots els membres en situació d’atur.
• Quota mensual reduïda en un 15% per famílies nombrosa o monoparentals. 

P4 – Preu públic Escola de Música

• Matrícula reduïda en un 50% per famílies nombroses, monoparentals i 
famílies amb tots els membres en situació d’atur.
• Quota mensual reduïda en un 15% per famílies nombrosa o monoparentals.
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Aigües de Tortosa – Tarifes d’aigua i clavegueram
• Bonificació del 75% del primer tram de la tarifa de consum d’aigua per a ús
domèstic de l’habitatge habitual per persones si es disposa d’uns ingressos
anuals de la unitat de convivència inferiors a l’Indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC).
• Bonificació en idèntiques condicions per a la tarifa del clavegueram.
• Cobertura per als casos derivats dels Serveis socials

Tortosasport – Tarifa serveis esportius
• Tarifes especials amb reducció per a infants, joves i gent gran.
• Tarifa especial familiar.
• Tarifa especial d’horari reduït.
• Descompte del 15% per a persones membres de familia nombrosa o 
monoparental, persones en situació d’atur, menors amb els progenitors en 
situació d’atur, persones amb discapacitat i persones pensionistes.
• Tarifes especials amb reducció per a infants, joves, gent gran, famílies
nombroses i persones amb discapacitat.
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Transport
• Tarifa especial de transport públic per a jubilats, majors de 65 i estudiants.

Viver d’empreses
• Tarifa especial del Viver d’empreses per empresa de nova creació per 
aturats de llarga durada.
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Pressupost
General
2019
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 Context social

 Dinàmica econòmica més favorable que els últims anys

 Com a 2018 i 2017, manca d’informació del projecte LGPE

 La normativa actual i els instruments de control imposats pel

Govern de l’Estat

Condicionants del Pressupost 2019
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 RDL 8/2013, de pagament a proveïdors

 LO 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

 Ordre HAP/2105/2012, de les obligacions de subministrament 

d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. Aquesta Ordre ha estat 

modificada per l’Ordre HAP/2082/2014.

– L’art. 6 obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.

– L’art. 13.3  abans del 15 de setembre cal trametre les línies fonamentals del pressupost.

 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració

 Delimita el marc competencial de les administracions locals i estableix els 

criteris i condicions sota els quals es poden exercir competències delegades 

per l’administració competent en la matèria que és qui ha de garantir-ne el 

finançament.

Escenari normatiu
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 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre

 per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

 Ordre HAP/419/2014, de 14 de març

 per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.

 Resolució de 13/5/2014, de la Secretaria General de Coordinació

Autonòmica i Local

 per la modificació de determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament 

subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament  per al pagament als proveïdors de les 

entitats locals.

 Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al 

creixement, la competitivitat i l’eficàcia

 permet el refinançament els préstecs del 1r mecanisme de proveïdors, aprovant un pla de 

reducció de deute possibilitat a la que l’Ajuntament s’ha acollit i que permet reduir el capítol III de 

despeses financeres.

Escenari normatiu
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 Pla d’Ajust

 Pla pressupostari 2019-2021

 Línies fonamentals del P-2019

 Sostre de despesa no financera del P-2019

 Pla Econòmic-Financer 2018-2019

Instruments de planificació econòmica
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Grans Xifres

Pressupost (€)
(s/ despeses consolidat)

70.401.433,27

Pressupost General

Pressupost (€)

35.219.500,00

Ajuntament
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Distribució per forma jurídica dels ens

Pressupost General (s/ despeses consolidat)

70.401.433,2769.905.628,00Total

20.000,0020.000,00Consorci (assignat)

398.173,00414.334,00EPE Local

36.240.822,2735.670.798,00Soc. mercantil (int.mun.)

33.742.438,0033.800.496,00Ajuntament

P-2019P-2018Forma jurídica



61

Distribució per ens

70.401.433,2769.905.628,00Total

20.000,0020.000,00Consorci 3Reis

398.173,00414.334,00EPE Hospital

13.691.000,0013.633.000,00Tortosa Salut

155.500,00150.400,00Tortosa Media

1.254.526,511.022.472,00Tortosasport

541.969,76569.100,00GUMTSA

20.597.826,0020.295.826,00GESAT

33.742.438,0033.800.496,00Ajuntament

P-2019P-2018Ens

Pressupost General (s/ despeses consolidat)
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Distribució per tipologia

29.688.147,76 30.763.025,35

30.926.921,12 33.873.665,00

33.658.336,41 33.950.091,00

33.800.496,00 34.343.160,00

33.742.438,00 34.686.999,00

P-2015

P-2016

P-2017

P-2018

P-2019

Pressupost General - s/ Despeses consolidat
Ajuntament
Ens sector socio-sanitari

Altres ens
Consorcis (assignats)
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P-2019
Ajuntament
Ingressos
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Ajuntament

Ingressos i despeses
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P-2018 – Ajuntament - Ingressos

 Es manté el mateix nivell d’ingressos.

 S’incrementen les subvencions finalistes de capital (capítol 

VII) en relació al 2018 per les subvencions obtingudes de la 

Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.

 Es preveu, com al 2017 i 2018, la concertació d’un préstec 

d’import similar per finançar actuacions d’inversió i es 

continua reduint l’endeutament.
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P-2019 – Ajuntament – Ingressos – 19 vs 18

Estat d'ingressos P-2018 P-2019
Cap. I - Impostos directes 15.321.000,00 14.623.000,00
Cap. II - Impostos indirectes 380.000,00 380.000,00
Cap. III - Taxes i altres ingressos 6.335.000,00 6.394.000,00
Cap. IV - Txfs corrents 9.799.000,00 9.939.000,00

Cap. V - Patrimonials 546.000,00 551.000,00

Corrents 32.381.000,00 31.887.000,00

Cap. VI - Alienació inversions reals 0,00 0,00
Cap. VII - Txfs de capital 15.750,00 412.750,00

De capital 15.750,00 412.750,00
Cap. VIII - Actius financers 39.750,00 39.750,00
Cap. IX - Passius financers 2.850.000,00 2.880.000,00

Financers 2.889.750,00 2.919.750,00

Total 35.286.500,00 35.219.500,00
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P-2019 – Ajuntament – Ingressos – Class. econòmica
Pressupost Ingressos - Classificació Econòmica

IV - Transferències corrents
28,22%

III - Taxes i altres ingressos
18,15%

II - Impostos Indirectes
1,08%

I - Impostos Directes
41,52%

V - Ingressos patrimonials
1,56%

IX - Passius f inancers
8,18%

VI - Venda d'inversions reals
0,00%

VII - Transferències de capital
1,17%

VIII - Actius f inancers
0,11%
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P-2019
Ajuntament
Despeses
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Eixos principals del

pressupost 2019
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P-2019 – Ajuntament - Despeses
 S’incrementen les dotacions pressupostàries en matèria social:

 Augment de les aportacions a entitats socials

 Manteniment de programes com el Tiquet Fresc

 Increment dels ajuts a la pobresa energètica

 Projectes com el nou casal per a la inclusió, en el marc del programa 
6/16

 Servei d’atenció integral i tallers de sensibilització dins del Pla LGTBi

 L’esport continua sent una de les grans apostes:

 Impuls a l’àmbit esportiu i els World Sports Games

 Posada en funcionament del Complex Esportiu Win

 Millora de la via pública:

 Desenvolupament del contracte de neteja viària i recollida RSU
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P-2019 – Ajuntament - Despeses

 Continuem amb la transformació urbanística del centre històric
i la promoció econòmica i turística de la ciutat

 Plaça de la Catedral
 Passeig de les Cultures
 Primer Fòrum Econòmic de Tortosa
 World Sports Games

 Aposta per la cultura com a factor clau de la promoció
 Ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell
 Ampliació del Museu
 Capital de la Cultura Catalana 2021
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P-2019 – Ajuntament - Despeses

 Fent pobles fem ciutat
 Al costat dels pobles del municipi
 Continuem apostant per les EMD i pobles del municipi (increment 

aportacions EMD del 47,02% des del 2012)

 Increment de les aportacions al teixit associatiu de la ciutat

 Tots els serveis i programes es continuen prestant al mateix 
nivell i se’n millora l’eficiència

 Seguint el camí iniciat al 2017, disposem d’un important 
volum d’actuacions d’inversió
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P-2019 – Ajuntament – Despeses – 19 vs 18 

Estat de despeses P-2018 P-2019
Cap. I - de Personal 10.416.000,00 10.900.000,00
Cap. II - Béns corrents i serveis 11.497.100,00 11.812.500,00
Cap. III - Financeres 619.000,00 520.000,00

Cap. IV - Txfs. Corrents 4.189.000,00 3.864.000,00

Cap. V - Fons de contingència 305.000,00 160.000,00
Corrents 27.026.100,00 27.256.500,00

Cap. VI - Inversions reals 3.866.000,00 3.404.000,00
Cap. VII - Txfs. de capital 711.100,00 657.000,00

De capital 4.577.100,00 4.061.000,00
Cap. VIII - Actius financers 13.000,00 13.000,00
Cap. IX - Passius financers 3.670.300,00 3.889.000,00

Financeres 3.683.300,00 3.902.000,00
Total 35.286.500,00 35.219.500,00
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P-2019 – Ajuntament – Despeses – Class. econòmica

Pressupost Despeses - Classificació Econòmica

I - Desp. de personal
30,95%

III - Desp. f inanceres
1,48%

VIII - Actius f inancers
0,04%

VI - Inversions reals
9,67%

VII - Transferències de capital
1,87%

II - Desp. en bens corrents i 
serveis
33,54%

V - Fons de contingència
0,45%

IV - Transferències corrents
10,97%

IX - Passius Financers
11,04%
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Ajuntament - Despeses - evolució Caps I+II+IV+V

• Segueixen creixent els recursos destinats a la 
prestació dels serveis públics municipals

Des - Caps. I, II, IV, V

2 3 . 7 10 . 2 9 7 2 4 . 0 17 . 8 2 8 2 4 . 2 6 3 . 8 5 1

2 6 . 4 0 7 . 10 0 2 6 . 7 3 6 . 5 0 0

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

P -2015 P -2016 P -2017 P -2018 P -2019
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Ajuntament - Despeses - evolució Caps III+IX

• Important reducció de l’import per atendre els 
interessos i les amortitzacions

De s  -  C ap s . III i IX

6 . 7 7 5 . 1 4 5
6 . 5 4 5 . 7 3 1

6 . 1 9 2 . 5 1 3

4 . 2 8 9 . 3 0 0 4 . 4 0 9 . 0 0 0

0

1.0 0 0 .0 0 0

2 .0 0 0 .0 0 0

3 .0 0 0 .0 0 0

4 .0 0 0 .0 0 0

5 .0 0 0 .0 0 0

6 .0 0 0 .0 0 0

7 .0 0 0 .0 0 0

8 .0 0 0 .0 0 0

P - 2 0 15 P - 2 0 16 P - 2 0 17 P - 2 0 18 P - 2 0 19
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Ajuntament - Despeses - evolució interessos préstecs

Evolució Interessos de préstecs (OR)

433.719,45
534.457,64

664.972,35

1.610.007,73

596.948,61

1.942.696,31

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
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Despeses - evolució Caps VI+VII+VIII

• Consolidació del creixement en inversions

Des - Caps. VI, VII i VIII

6 4 1. 3 7 9

1. 7 12 . 4 7 5

4 . 6 4 9 . 0 5 0 4 . 5 9 0 . 10 0

5 . 0 7 4 . 0 0 0

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

P- 2 0 15 P- 2 0 16 P- 2 0 17 P- 2 0 18 P- 2 0 19 *
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PRINCIPALS INVERSIONS

5.074.000 €
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Principals inversions
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Principals inversions
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Principals inversions
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Principals inversions
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Principals inversions
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Principals inversions



88

PROPOSTES GUANYADORES

Propostes referents a Tortosa ciutat

Núm. Proposta Cost aprox.

78 Ampliar skatepark al parc dels Països Catalans a St. Llàtzer 42.000 €

14 Instal·lar pèrgola i bancs a la pl. F. Macià de Ferreries 59.000 €

551 Rehabilitat el llac vell del parc Teodor Gonzàlez 36.000 €

578
Instal·lar font, banc i enllumenat amb energia renovable a la via
verda entre Pont Roig i l'antiga ctra. València 18.000 €

371
Eliminar barreres arquitectòniques a les voreres del c. Alfara per
accedir al CAP Baix Ebre (amb c. València i amb c. Castelló) 8.000 €

385
Fer accessible l'escenari del Teatre Auditori Felip Pedrell per 
persones amb mobilitat reduïda 3.500 €

113 Posar bancs a les parades de bus que no en tenen 3.000 €
Total Cost 169.000,00 €

Propostes referents als Reguers

Núm. Proposta Cost aprox.

215 Ampliar l'skatepark de la zona esportiva 8.500 €

452
Instal·lar un pas elevat de vianants a l'av. Pedra Alta, a la sortida
de l'escola 5.500 €

Total Cost 14.000,00 €

Propostes referents a Vinallop

Núm. Proposta Cost aprox.

718 Asfaltar el c. Barranc de Roé, des de ctra. T-331 fins a c. Llevant 14.000 €

347 Instal·lar un niu biblioteca al parc Hilari Arasa 1.000 €
Total Cost 15.000,00 €
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PRESSUPOST 2019:

INVERSIONS
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P-2019 – Ajuntament - Despeses - Inversions

Win Complex Esportiu Tortosa (2a fase) 464.000 €

Urbanització plaça Catedral 1.896.681,16 €

Urbanització barri Castell 671.471,31 €

Millores instal·lacions esportives 125.500 €

Adquisició terrenys pàrquing HTVC 40.000 €

Obra ampliació TAFP 50.000 €

Obra ampliació Museu 50.000 €

Millora casal de Vinallop 50.000 €

Inversions EMD 440.000 €
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P-2019 – Ajuntament - Despeses - Inversions

Subvencions per rehabilitació edificis 60.000 €

Millores a la via pública 266.750 €

Subvenció per millores Catedral 30.000 €

Adquisició elements Biblioteca MD 11.500 €

Senyalització turística 6.000 €

Inversió en recursos turístics 18.000 €

Adquisició mobiliari urbà 10.000 €

Mobilitat-sonòmetre, pacificació trànsit 10.500 €

Equipament trànsit i seguretat 20.000 €

Adquisició mobiliari i equips informàtics 77.000 €
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P-2019 – Ajuntament - Despeses - Inversions

Urbanització zona antic Club de Rem 110.000 €

Aparcament nou complex esportiu 43.389,61 €

Nova zona infantil plaça 1 d’octubre 30.000 €

Millora zones infantils Temple i F. Macià 105.000 €

Millora velòdrom 35.000 €

Millora vestidors camp Josep Otero 41.000 €

Seients grades camp Josep Otero 7.000 €

Millores biblioteca Marcel·lí Domingo 18.000 €

Millores Teatre Auditori Felip Pedrell 106.000 €
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Un pressupost per a 2019 que:

 És l’últim del mandat. Permetrà culminar l’acció de 
govern prevista del 2015 al 2019.

 Manté la reducció de la pressió fiscal

 Posa l’accent en l’eix social

 Referma l’aposta per l’esport i la promoció de la ciutat

 Continua la transformació al nucli antic
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Un pressupost per a 2019 que:

 Millora els serveis a la ciutadania

 Aprofundeix en la cultura

 Insisteix en la descentralització

 Continua actuant a la via pública

 Impulsa la promoció econòmica i el turisme

 Redueix la càrrega d’endeutament
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Reglament de Participació Ciutadana

Audiència Pública

Pressupost i ordenances fiscals 
2019

Gràcies per la seva atenció

Informació del P-2019 disponible a
...


