
 
 
MODIFICACIONS 

 

11 – Reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de 

residus sòlids urbans. 

 Primer.-  

 ARA DIU: 

 Article 5. Beneficis fiscals 

1.Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que 

els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional. 

 2.Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al 

Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions 

familiars.  

I ARA DIRÀ: 

1. Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que 

els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional 

 2.Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al 

Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions 

familiars.  

 La sol·licitud s’haurà de demanar cada any. 

 Segon.-  

ARA DIU: 

SENSE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

Per cada habitatge en pis, apartament i anàleg 
106,18€ 

Per cada habitatge aïllat, aparellat o adossat 
138,15€ 

AMB ACTIVITATS  ECONOMIQUES 
 

a) Hotels, apart-hotels, apartaments/habitatges d’us 

turístic etc. amb servei de menjador, per plaça de 

cabuda i any 

25,20€ 



 
 

b) Hotels, apart-hotels, apartaments/habitatges d’ús 

turístic etc. sense servei de menjador, per plaça de 

cabuda i any 

19,54€ 

c) Càmping, per plaça i any 
5,57€ 

d) Sales de festa, bingos, cinemes, discoteques, 

atraccions 

608,27€ 

e) Venda tradicional, productes d’alimentació i 

begudes 

106,37 € 

f) Entitats bancàries i caixes d’estalvi 
115,50 € 

g) Cafeteries, bars, tavernes, quota anyal: 
  

<50 m2. 
371,39 € 

51-100 
380,84 € 

101-150 
389,24 € 

151-200 
397,64 € 

201-250 
406,04 € 

251-300 
415,49 € 

301-350 
423,89 € 

351-400 
433,44 € 

401-450 
441,74 € 

451-500 
450,14 € 

501-550 
459,69 € 

>551 m2. 
468,09 € 

h) Restaurants, quota anyal 
 



 
 

<50 m2. 
649,43 € 

51-150m2 
871,50 € 

151-200m2 
1.575,74  

201-300m2 
2.363,55€ 

301-400m2 
2.972,34€ 

401-500m2 
3.437,91€ 

>500m2 
3.581,13  

i)Alimentació i complements: Autoserveis i super. 
 

> 50 m2 
106,37 € 

51 – 75 m2 
132,62 € 

76-100 
158,97 € 

101-125 
185,12 € 

126-150 
211,37 € 

151-200 
263,87 € 

201-250 
316,47 € 

251-350 
421,47 € 

351-450 
526,47 € 

451-550 
631,58 € 

551-650 
735,42 € 

650-750 
840,53 € 



 
 

751-1500 
1.313,13€ 

1501-2500 
2.362,40€ 

>2500 m2. 
4.460,93€ 

j) Alimentació: indústries i comerç a l’engròs 
 

<100 m2. 
106,37 € 

101-200 
193,41 € 

201-300 
280,67 € 

301-400 
368,97 € 

401-500 
456,02 € 

501-600 
543,27 € 

601-700 
630,32 € 

701-800 
718,62 € 

801-900 
805,88 € 

901-1000 
892,92 € 

1001-1100 
981,23 € 

1101-1200 
1.068,48€ 

1201-1300 
1.155,63€ 

1301-1400 
1.242,68€ 

1401-1500 
1.331,09€ 

1501-1600 
1.418,24€ 



 
 

1601-1700 
1.505,28€ 

1701-1800 
1.592,54€ 

1801-1900 
1.680,84€ 

1901-2000 
1.767,89€ 

2001-2100 
1.855,14€ 

2101-2200 
1.942,19€ 

2201-2300 
2.030,49€ 

>2300 m2. 
2.117,75€ 

k) Professionals 
  106,37€ 

l) venda i reparació de vehicles, embarcacions, 

subministraments industrials i comercials 

aparcaments 

 

<100 m2. 
132,62 € 

101-200 
158,97 € 

201-300 
185,12 € 

301-400 
211,37 € 

401-500 
237,62 € 

501-600 
263,87 € 

601-700 
290,22 € 

701-800 
316,47 € 

801-900 
342,72 € 



 
 

901-1000 
368,97 € 

1001-1100 
395,22 € 

1101-1200 
421,47 € 

1201-1300 
447,83 € 

1301-1400 
473,97 € 

1401-1500 
500,22 € 

1501-1600 
526,47 € 

1601-1700 
551,67 € 

1701-1800 
577,92 € 

1801-1900 
604,07 € 

1901-2000 
630,32 € 

2001-2100 
657,83 € 

2101-2200 
682,92 € 

2201-2300 
709,17 € 

2301-2400 
735,42 € 

2401-2500 
761,67 € 

2501-2600 
789,08 € 

2601-2700 
814,28 € 

2701-2800 
840,53 € 

>2800 m2. 
1.310,72€ 



 
 

m) indústries en general incloses depuradores 

d’aigües residuals 

 

<50 m2. 
106,37 € 

50-75 
119,49 € 

76-100 
132,62 € 

101-125 
140,91 € 

126-150 
158,97 € 

151-250 
211,37 € 

251-350 
263,87 € 

351-450 
316,47 € 

451-550 
368,97 € 

551-750 
473,97 € 

751-1000 
604,07 € 

1001-1500 
866,78 € 

>1500 m2. 
1.134,11€ 

n) Activitats esportives, d’oci, aventura, etc no 

incloses en els apartats anteriors, amb servei de 

begudes i menjars o sense, quota anual 

380,84€ 

o) altres activitats no previstes en els apartats 

anteriors 

106,37 € 

p) Locals sense activitats econòmica 
106,37€ 

 

I ARA DIRÀ: 

 



 
 

SENSE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

Per cada habitatge en pis, apartament i anàleg 
131,18€ 

Per cada habitatge aïllat, aparellat o adossat 
163,15€ 

AMB ACTIVITATS  ECONOMIQUES 
 

a) Hotels, apart-hotels, apartaments/habitatges d’us 

turístic etc. amb servei de menjador, per plaça de 

cabuda i any 

31,50€ 

b) Hotels, apart-hotels, apartaments/habitatges d’ús 

turístic etc. sense servei de menjador, per plaça de 

cabuda i any 

24,43€ 

c) Càmping, per plaça i any 
6,96€ 

d) Sales de festa, bingos, cinemes, discoteques, 

atraccions 

760,34€ 

e) Venda tradicional, productes d’alimentació i 

begudes 

132,96€ 

f) Entitats bancàries i caixes d’estalvi 
144,38€ 

g) Cafeteries, bars, tavernes, quota anyal: 
  

<50 m2. 
445,67€ 

51-100 
457,01€ 

101-150 
467,09€ 

151-200 
477,17€ 

201-250 
487,25€ 

251-300 
498,59€ 

301-350 
508,67€ 



 
 

351-400 
520,13€ 

401-450 
530,09€ 

451-500 
540,17€ 

501-550 
551,63€ 

>551 m2. 
561,71€ 

h) Restaurants, quota anyal 
 

<50 m2. 
779,32€ 

51-150m2 
1.045,80€ 

151-200m2 
1.890,89€  

201-300m2 
2.836,26€ 

301-400m2 
3.566,81€ 

401-500m2 4.125,49€ 

>500m2 
4.297,36€  

i)Alimentació i complements: Autoserveis i super. 
 

> 50 m2 
132,96€ 

51 – 75 m2 
165,78€ 

76-100 
198,71€ 

101-125 
231,40€ 

126-150 
264,21€ 

151-200 
329,84€ 



 
 

201-250 
395,59€ 

251-350 
526,84€ 

351-450 
658,09€ 

451-550 
789,48€ 

551-650 
919,28€ 

650-750 
1.050,66€ 

751-1500 
1.641,41€ 

1501-2500 
2.953,00€ 

>2500 m2. 
5.576,16€ 

j) Alimentació: indústries i comerç a l’engròs 
 

<100 m2. 
132,96€ 

101-200 
241,76€ 

201-300 
350,84€ 

301-400 
461,21€ 

401-500 
570,03€ 

501-600 
679,09€ 

601-700 
787,90€ 

701-800 
898,28€ 

801-900 
1.007,35€ 

901-1000 
1.116,15€ 



 
 

1001-1100 
1.226,54€ 

1101-1200 
1.335,60€ 

1201-1300 
1.444,54€ 

1301-1400 
1.553,35€ 

1401-1500 
1.663,86€ 

1501-1600 
1.772,80€ 

1601-1700 
1.881,60€ 

1701-1800 
1.990,68€ 

1801-1900 
2.101,05€ 

1901-2000 
2.209,86€ 

2001-2100 
2.356,43€ 

2101-2200 
2.427,74€ 

2201-2300 
2.538,11€ 

>2300 m2. 
2.647,19€ 

k) Professionals 
  131,37€ 

l) venda i reparació de vehicles, embarcacions, 

subministraments industrials i comercials 

aparcaments 

 

<100 m2. 
165,78€ 

101-200 
198,71€ 

201-300 
231,40€ 



 
 

301-400 
264,21€ 

401-500 
297,03€ 

501-600 
329,84€ 

601-700 
362,78€ 

701-800 
395,59€ 

801-900 
428,40€ 

901-1000 
461,21€ 

1001-1100 
494,03€ 

1101-1200 
526,84€ 

1201-1300 
559,79€ 

1301-1400 
592,46€ 

1401-1500 
625,28€ 

1501-1600 
658,09€ 

1601-1700 
689,59€ 

1701-1800 
722,40€ 

1801-1900 
755,09€ 

1901-2000 
787,90€ 

2001-2100 
822,29€ 

2101-2200 
853,65€ 

2201-2300 
886,46€ 



 
 

2301-2400 
919,28€ 

2401-2500 
952,09€ 

2501-2600 
986,35€ 

2601-2700 
1.017,85€ 

2701-2800 
1.050,66€ 

>2800 m2. 
1.638,40€ 

m) indústries en general incloses depuradores 

d’aigües residuals 

 

<50 m2. 
132,96€ 

50-75 
149,36€ 

76-100 
165,78€ 

101-125 
176,14€ 

126-150 
198,71€ 

151-250 
264,21€ 

251-350 
329,84€ 

351-450 
395,59€ 

451-550 
461,21€ 

551-750 
592,46€ 

751-1000 
755,09€ 

1001-1500 
1.083,48€ 

>1500 m2. 
1.417,64€ 



 
 

n) Activitats esportives, d’oci, aventura, etc no 

incloses en els apartats anteriors, amb servei de 

begudes i menjars o sense, quota anual 

457,01€ 

o) altres activitats no previstes en els apartats 

anteriors 

132,96€ 

p) Locals sense activitats econòmica 
132,96€ 

 Tercer.-   

 ARA DIU: 

 Article 14. Recollida de la resta de poda.  

 Quan un contribuent prevegi que ha de tenir resta de poda, ho comunicarà 

a l’Ajuntament amb 48 hores d’antelació a la data en que prevegi tenir-la. 

 L’Ajuntament, en un termini de 24 hores, li portarà una saca per a 

dipositar-hi les restes de poda i cada dimarts i dijous, la brigada municipal anirà 

a recollir les saques, de les 8 a les 10 hores del matí.  

I ARA DIRÀ: 

 Quan un contribuent prevegi que ha de tenir resta de poda, ho comunicarà 

a l’Ajuntament amb 48 hores d’antelació a la data en que prevegi tenir-la. 

 Quan el contribuent prevegi que ha de tenir restes de sega o poda del 

jardí, podrà sol·licitar de manera gratuïta a l’Ajuntament, un sac de plàstic 

industrial (big-bag). Quan aquest estigui ple, podrà demanar que l’Ajuntament li 

presti el servei de recollida que es realitzarà tots els dilluns a primera hora a 

càrrec del seu personal o empresa que contracti. 

15 – Reguladora de la taxa per serveis de piscina municipal. 

ARA DIU: 

Concepte                                                                             Tarifa 

 a) Entrada diària   

 
Entre 0 i 4 anys    0,00 € 

 Entrada diària    6,00€ 

 Entrada diària d’una persona a l’atur    3,00€ 

 

Entrada diària d’una persona que tingui qualsevol 

passi, ja sigui individual o familiar    3,00€ 

    b) Abonaments   



 
 

 Temporada sencera individual entre 5 i 64 anys  55,00€ 

 

Temporada sencera individual entre 5 i 64 anys i 

tres entrades  60,00€ 

 

Temporada sencera individual entre 5 i 64 anys que 

es trobi a l’atur  27,50€ 

 

Temporada sencera individual entre 5 i 64 anys que 

es trobi a l’atur i tres entrades   32,50€ 

 

Temporada sencera individual a partir de 65 anys 

i/o minusvàlids    0,00€ 

 

Temporada sencera individual a partir de 65 anys 

i/o minusvàlids i tres entrades    5,00€ 

 Temporada sencera familiar 110,00€ 

 Temporada sencera familiar i 6 entrades 120,00€ 

 

Temporada sencera familiar per a una família en 

que, al menys un membre, estigui a l’atur   55,00€ 

 

Temporada sencera familiar en la que un dels seus 

membres sigui minusvàlid o major de 65 anys   55,00€ 

 

Temporada sencera familiar en la que un dels seus 

membres estigui a l’atur, sigui minusvàlid o major de 

65 anys i 6 entrades   65,00€ 

 Temporada sencera familiar monoparental   80,00€ 

 

Temporada sencera familiar monoparental i 3 

entrades   85,00€ 

 

Temporada sencera familiar monoparental en la que 

un dels seus membres sigui minusvàlid o major de 

65 anys    40,00€ 

 

Temporada sencera familiar monoparental en la que 

un dels seus membres sigui minusvàlid o major de 

65 anys i tres entrades    45,00€ 

 

Temporada sencera familiar o monoparental en que 

dos o més dels seus membres siguin minusvàlids 

i/o majors de 65 anys      0,00€ 

 

Temporada sencera familiar o monoparental en que 

dos o més dels seus membres siguin minusvàlids 

i/o majors de 65 anys i sis entrades    10,00€” 



 
 

 

I ARA DIRÀ: 

Concepte                                                                             Tarifa 

 a) Entrada diària   

 
Entre 0 i 4 anys    0,00 € 

 Entrada diària     6,00€ 

 

Entrada diària d’una persona empadronada que 

estigui a l’atur i fins un màxim de 10 entrades     3,00€ 

 Entrada diària d’una persona que estigui a l’atur    6,00€ 

 

Entrada diària d’una persona empadronada que 

tingui qualsevol passi, ja sigui individual o familiar    3,00€ 

 

Entrada diària d’una persona que tingui qualsevol 

passi, ja sigui individual o familiar    6,00€ 

 

Les persones empadronades que tinguin el passi 

individual poden retirar de l’Ajuntament fins un 

màxim de 20 entrades a     3,00€ 

 

Les persones empadronades que tinguin el passi 

familiar poden retirar de l’Ajuntament fins un màxim 

de 40 entrades a     3,00€ 

    b) Abonaments   

 

Temporada sencera individual d’una persona 

empadronada d’entre 5 i 64 anys  55,00€ 

 

Temporada sencera individual d’una persona de 

més de 5 anys.   90,00€ 

 

Temporada sencera individual d’una persona 

empadronada d’entre 5 i 64 anys que es trobi a 

l’atur  27,50€ 

 

Temporada sencera individual d’una persona 

empadronada a partir de 65 anys i/o minusvàlids   10,00€ 

 

Temporada sencera familiar d’una família 

empadronada 110,00€ 

 Temporada sencera familiar  180,00€ 



 
 

 

Temporada sencera familiar per a una família 

empadronada en que, al menys un membre, estigui 

a l’atur   82,50€ 

 

Temporada sencera familiar per a una família 

empadronada en la que un dels seus membres sigui 

minusvàlid o major de 65 anys   65,00€ 

 

Temporada sencera familiar d’una família 

empadronada monoparental, amb carnet de família 

monoparental   55,00€ 

 

Temporada sencera d’una família empadronada 

familiar o monoparental en que dos o més dels seus 

membres siguin minusvàlids i/o majors de 65 anys.    20,00€ 

 

24 – Reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció 

mecànica a la via pública en determinades zones.  

ARA DIU: 

Article 3. Àmbits i quanties. 

….. 

Període d’estacionament: des del 15 de juny fins al 15 d’octubre. 

Horari: de les 10,00 a 14,00 hores i de 17,00 a 22,00 hores. 

Tarifa mínima   0,05 € 

1ª hora d’estacionament  0,90 €. 

2ª hora    1,00 € 

3ª i 4ª hora    1,10 € 

Temps màxim tiquet 4 hores 4,10 € 

Anul·lació denúncia per cas de sobrepassar l’horari autoritzat ...6,00 €  

Anul·lació denúncia per cas de no disposar de tiquet que autoritzi 

l’aparcament .........................................................................................15,00 €. 

3.2 Els propietaris de vehicles que paguin l’Impost de Vehicles a Vinyols i 

els Arcs, i estiguin al corrent del seu pagament, podran adquirir voluntàriament a 

l’ajuntament una enganxina que els permetrà  aparcar en la zona blava de la via 

pública sense cap cost. Aquesta enganxina s’haurà de pegar en el vehicle en un 

lloc visible, i s’identificarà amb la matrícula del mateix. 

Aquesta enganxina tindrà la durada d’un any i s’haurà de posar pegada a 

la marge interior dret del vidre davanter del vehicle. Hi haurà una enganxina per 

als que estiguin empadronats en els edificis de les vies públiques on es situa la 

zona blava, que els habilitarà per estacionar tot el dia i una enganxina per als 

que estiguin empadronats en la resta del Municipi, els quals podran estacionar 

per un període màxim de 4 hores, per facilitar la rotació. Malgrat les enganxines, 

els usuaris hauran de retirar els tiquets als expenedors i col.locar-los en lloc 



 
 
visible des de l’exterior, els quals seran per a tot el dia, o per a 4 hores, dependent 

de la situació del usuari.  

Els propietaris o usufructuaris de vivendes de segona o ulterior residència 

o locals comercials situades en els carrers on es posi la zona blava de Vinyols i 

els Arcs, que paguin l’IBI, l’IAE i IVTM i estiguin al corrent de pagament d’aquests 

impostos, podran optar per als següents abonaments mensuals: 

½ Juny: 15 euros. 

Juliol:  30 euros. 

Agost:  30 euros. 

Setembre: 30 euros. 

½ Octubre: 15 euros. 

Cost d’adquisició de les enganxines    10,00 €/any. 

I ARA DIRÀ: 

Article 3. Àmbits i quanties. 

… 

Període d’estacionament: des del 1 de juny fins al 15 d’octubre. 

Horari: de les 10,00 a 14,00 hores i de 17,00 a 22,00 hores. 

30 minuts  0,55 

60 minuts 1,10 

120 minuts 2,20 

240 minuts 4,40  

Temps màxim tiquet 4 hores  

Anul·lació denúncia per cas de sobrepassar l’horari autoritzat ... 7,00 €.  

Anul·lació denúncia per cas de no disposar de tiquet que autoritzi 

l’aparcament .........................................................................................11,00 €. 

3.2 Els propietaris de vehicles que paguin l’Impost de Vehicles a Vinyols i 

els Arcs, i estiguin al corrent del seu pagament, podran adquirir voluntàriament a 

l’ajuntament una enganxina que els permetrà  aparcar en la zona blava de la via 

pública sense cap cost. Aquesta enganxina s’haurà de pegar en el vehicle en un 

lloc visible, i s’identificarà amb la matrícula del mateix. 

Aquesta enganxina tindrà la durada d’un any i s’haurà de posar pegada a 

la marge interior dret del vidre davanter del vehicle. Hi haurà una enganxina per 

als que estiguin empadronats en els edificis de les vies públiques on es situa la 

zona blava, que els habilitarà per estacionar tot el dia, una enganxina per als que 

estiguin empadronats en la resta del Municipi, els quals podran estacionar per 

un període màxim de 4 hores, per facilitar la rotació i una enganxina pels que 

están empadronats a Vinyols i els Arcs i que no hi paguin l’IVTM. Malgrat les 

enganxines, els usuaris que només puguin estacionar les 4 hores, hauran de 

retirar els tiquets als expenedors i col.locar-los en lloc visible des de l’exterior. 

Els propietaris o usufructuaris de vivendes de segona o ulterior residència 

o locals comercials situades en els carrers on es posi la zona blava de Vinyols i 

els Arcs, que paguin l’IBI, l’IAE i IVTM i estiguin al corrent de pagament d’aquests 

impostos, podran optar per als següents abonaments mensuals: 

Juny:  30 euros. 



 
 

Juliol:  30 euros. 

Agost:  30 euros. 

Setembre: 30 euros. 

½ Octubre: 15 euros. 

Cost d’adquisició de les enganxines    10,00 €/any. 

Cost d’aquisició d’enganxines pels que no paguen l’IVTM i estiguin 

empadronats a Vinyols i els Arcs    30,00 €/any. 
 


