ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26
TAXA DE L’ACTIVITAT DE SERVEIS FUNERARIS PRESTADA AL TANATORI
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA.

Article 1r.
Fonament, naturalesa, objecte i àmbit.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, i de conformitat
amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposen els articles 20.4.p i 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

La present Ordenança té per objecte regular la tarifa dels serveis funeraris prestats al
Tanatori Municipal de l’Ajuntament de Vila-seca .

Aquests serveis els prestarà l’Ajuntament en règim de gestió indirecta en la modalitat
d’arrendament.
L’adjudicació de la gestió del servei de Tanatori Municipal, mitjançant la modalitat
d’arrendament es va efectuar per acord del Ple en sessió ordinària realitzada el dia 26 de
setembre de 2003.

Article 2.
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Els serveis funeraris tenen la condició de serveis essencials d’interès general, els quals
s'han de prestar d’acord amb els principis següents:

a) Universalitat
b) Accessibilitat
c) Continuïtat
d) Respecte als drets de les persones usuàries
e) Lliure concurrència

Article 3.

Els serveis regulats en aquesta ordenança poden ser prestats simultàniament, i en règim
de lliure concurrència per aquest Ajuntament, i per empreses privades degudament
autoritzades per la corporació municipal.

Article 4. Normativa aplicable :

Les entitats prestadores del servei hauran de complir tota la normativa vigent relativa a
aquests serveis, i en especial :

- Llei 2/97, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris
- Decret 297/97, de 25 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la policia sanitària
mortuòria
- Decret 209/1999, de 27 de juliol, que aprova el Reglament que regula, amb caràcter
supletori, els serveis funeraris Municipals.
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RÈGIM TARIFARI DEL SERVEI :

Article 5.Tarifes del servei :

La Tarifa fixada per als serveis obligatoris del tanatori municipal (lloguer i condicionament
de sales de vetlla ) serà de 293 € més IVA.

L’arrendatari tindrà dret també a percebre els ingressos derivats de la prestació de la resta
de serveis que presti en règim de lliure concurrència que resulti de l’aplicació de les tarifes
vigents, les quals hauran de ser comunicades a l’Ajuntament i exposades en llocs visibles
de les instal·lacions del tanatori .

REVISIO DE LES TARIFES :

Article 6.Causes de revisió de les tarifes :

L'Ajuntament adoptarà els acords necessaris per garantir sempre l’autofinançament dels
servei mitjançant el manteniment de l’equilibri econòmic-financer de l’arrendament .

El contractista arrendatari tindrà dret a sol·licitar anualment la revisió de les tarifes
corresponents als serveis obligatoris del tanatori municipal ( lloguer i condicionament de
sales de vetlla ).
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En el cas que l’increment d’aquestes sigui efectivament aprovat pel Ple, el preu que aquest
està obligat a satisfer a l’Ajuntament per l’arrendament s’incrementarà en el mateix
percentatge que les tarifes.

Les tarifes corresponents a la resta de serveis podran ser incrementades per l’arrendatari
un cop a l’any, establint-se l’obligació de comunicar-les a l’Ajuntament i exposar-les en
llocs visibles a les instal·lacions del tanatori .

Article 7. Procediment d’aprovació de la revisió de tarifes:

Les tarifes corresponents als serveis obligatoris del tanatori ( lloguer i condicionament de
sales de vetlla ) seran tramitades reglamentàriament i aprovades pel Ple Municipal per
majoria simple dels seus membres.
El procediment a seguir per a la modificació de tarifes serà el següent :

a) Inici de l’expedient a instància del contractista arrendatari.

La sol·licitud de modificació de les tarifes de l’entitat que presti el servei davant de
l’Ajuntament serà mitjançant escrit:

b) L’Ajuntament formularà un projecte d’ordenança on previs els informes i estudis
necessaris, s’incloguin les tarifes proposades.

c) El projecte se sotmetrà a l’aprovació inicial del Ple per majoria simple.

d) Un cop aprovat el projecte pel Ple, s’obrirà tràmit d’informació pública i audiència
als interessats per un període mínim de 30 dies hàbils.
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e) Posteriorment es procedirà a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Ple
per majoria simple.
En el supòsit de que no es presentin al·legacions, l’acord inicial esdevindrà
definitiu, de forma automàtica, sense més tràmit.
f) Finalment, es publicarà el text íntegre de l'ordenança al BOP.

DISPOSICIÓ FINAL :

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província, i estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

Article 1r . Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 20 i 24.1 i 57 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa
per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia
mòbil, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a prestar els
serveis de telefonia mòbil.

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del
servei calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular
de les xarxes.

284

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, el de
telefonia mòbil que es presti, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen
el domini públic municipal.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de telefonia
mòbil que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part del veïnat, així
com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra
òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter
públic o privat.

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.

2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments
com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les
mateixes.

3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades,
que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat,
conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre,
General de Telecomunicacions.

4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i
la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
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Article 4t . Successors i responsables

1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins els límits següents:

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes
pendents.

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de
la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o
siguin beneficiàries de l’operació.

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars
de dites entitats.

4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a
les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.

5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
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a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció
tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques,
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.

6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:

a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat
els actes necessaris de la seva incumbencia per al compliment de les obligacions
tributàries fins els límits següents:

- Quan s’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.

- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades,
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari
per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.

b) els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no
haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries
meritades amb anterioritat.
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7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst
a la Llei general tributària.
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària

1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la
xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fòrmules següents de
càlcul.

a) Base imposable

La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel
servei de telefonia mòbil es calcula:

BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm)

Essent:

BI= Base imposable
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la
participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2009 és de 66,7 euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2009, que és de 6.760.
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. El 2008: 21.085 *0.95=
20.030.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil per a trucades de mòbil a mòbil. El
seu import per a 2009 és de 279 euros/any.

b) Quota bàsica
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La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.

QB= 1,4 % s/ BI

c) Quota tributària per operador

Quota tributària/operador= CE *QB

Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament. Aquest coeficient
s’extrau de l’informe anual de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.

El valor de la quota bàsica (QB) per a 2010 és de 84.689,88 euros.

Imputació per operador:

Per a 2010 el valor de CE i la quota anual a satisfer per cada operador són els següents:

CE

Quota anual

Movistar

49,06 %

41.548,86 €

Vodafone

33,51 %

28.379,58 €

Orange

16,67 %

14.117,80 €

Yoigo

0,23 %

194,79 €

Euskaltel

0,34 %

287,95 €

Resta OMV

0,19 %

160,90 €
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A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici 2010 ha estat diferent. En
aquest cas, les liquidacions anuals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per l’obligat
tributari.
Article 6è .Període impositiu i meritament de la taxa

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament
en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació
del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral,
conforme a les regles següents:

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.

b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als
trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el
cessament.

2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els
moments següents:

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.

b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix
llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén
que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
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3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es
perllonguen durant varis exercicis, el meritament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada
any i el període impositiu comprendrà l’any natural.

Això no obstant, a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança es liquidarà a partir del trimestre
següent a aquesta data.

Article 7è. Gestió de la taxa

La taxa es calcula per trimestres naturals, tot i que es liquidarà per períodes anuals
vençuts.

L’Ajuntament quantificarà la taxa en funció de les respectives quotes de mercat i altres
paràmetres establerts en l’article 5 d’aquesta ordenança. No obstant això, els subjectes
passius de la taxa podran presentar, abans del 30 de gener de cada any, davant aquesta
administració declaració que acrediti que el coeficient real de participació en l’exercici ha
estat diferent.

En aquest cas, les liquidacions anuals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per
l’obligat tributari.

L’Ajuntament girarà les liquidacions oportunes corresponents al periode impostiu de
l’anualitat vençuda. Aquestes liquidacions es notificaran als subjectes passius.
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Article 8è. Gestió per delegació

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment,
les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de
fer l’Administració delegada.

2. L’Organisme que tingui delegades les referides funcions establirà els circuits
administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions
representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les
obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o
recaptació.

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’organisme
delegat s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon al municipi

Article 9è. Infraccions i sancions

1. Les infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es
preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.

2. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció
tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
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Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 5

Les ordenances fiscals podran modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si
així procedeix i en funció dels corresponents estudis econòmics justificatius.

Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els paràmetres
establerts per a la present anualitat.

Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.

DILIGÈNCIA: Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província, i estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o
derogació expressa.
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ANNEX
MOTIVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE CATEGORIES DELS CARRERS PER A TOTES
LES ORDENANCES FISCALS VIGENTS ACTUALMENT EN EL MUNICIPI.

PRIMERA CATEGORIA

ZONES DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE TOT EL MUNICIPI.
Motivació: Zones allunyades del nucli urbà, amb situació privilegiada atès que disposen de
tots els serveis municipals, comunicacions viàries (Autopista, CN-340, aeroport, estació de
ferrocarril i altres vies). Això facilita l’activitat industrial, comercial i empresarial que s’hi
desenvolupa (facilitat per la càrrega i descàrrega de mercaderies, àmplies zones
d’aparcaments públics i privats).
Ubicació idònia. Aquestes zones es troben acondicionades de forma específica per al
desenvolupament d’indústries.
Les avingudes són àmplies, amb carrers de més de 30 m. d’amplada i zones ajardinades.
Proximitat d’una deixalleria de residus.
Bar-Restaurants per al personal que allí hi treballa.
Zona perfectament delimitada. Cap problemàtica derivada de la circulació de vehicles,
camions, que ho fan sense la necessitat d’entrar en el nucli urbà de la població.
Tots els vials i carrers més interiors són de molt recent construcció, amb zones per a
futures ampliacions i expansions.
NOU EIXAMPLE MUNICIPAL.
El nou eixample municipal es troba situat, tant a Vila-seca com a la Pineda, en zones de
nova construcció.
Urbanitzacions recents, amb tots els serveis. Carrers amples i amb aparcaments públics i
privats.
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Urbanització residencial “Les Ílles”, amb una magnífica font ornamental, urbanització “La
parada del castell” i “La canaleta” recent acabades, amb carrers amples, jardins, accessos
independents, places i aparcaments públics.
Autovies, avingudes, antiga CN-340, nova CN-340, zona autopistes, etc.

Grans avingudes de fàcil accés, bones comunicacions amb la resta del municipi i
poblacions externes. Sense cap problemàtica de circulació.

Avinguda d’Alcalde Pere Molas, rambla del Parc, avinguda Ramon d’Olzina, parc
d’atraccions, Centre recreatiu i Turístics, etc.

Grans avingudes amb doble circulació i zones d’aparcaments públics i privats.
Jardins públics.
Tots els serveis municipals.
Comunicacions amb tots els nuclis de població, autopistes, ferrocarril, aeroport, autobusos,
etc.
Zones privilegiades per la seva proximitat amb el Parc temàtic “Port Aventura” i tota la seva
àrea d’influència.
Tot està conformat amb una única zona perfectament delimitada.
Existeixen grans instal·lacions i equipaments, com són: un pavelló polisportiu, una piscina
coberta amb instal·lacions complementàries, dos centres escolars, la facultat de turisme i
oci de la Universitat Rovira i Virgili.
Zona costanera, passeig marítim, passeig Pau Casals, Pinar de Perruquet, Zona marítim
terrestre, platges, zona lúdica.
Zona de primera línia de mar. Avingudes àmplies, amb zones d’aparcaments públics. Zona
privilegiada per la seva proximitat al mar i centres comercials de tot tipus i sense cap
discontinuïtat. Zona comercial i lúdica per excel·lència, en tot el frontal de mar.
Comunicacions amb tots els nuclis de població i autopistes, ferrocarril, aeroport i
poblacions veïnes.
La zona es troba completament emmarcada dintre d’una zona urbana on s’hi troba
enclavada la quasi totalitat de la zona hotelera, amb un parc aquàtic, una macrodiscoteca i
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una franja d’activitats lúdiques suportada per tres grans parquings públics i aparcaments
públics per a més de 2.000 vehicles.
Zones comercials i lúdiques per excel·lència amb una àmplia oferta de restauració.
Parcs i places públiques.

Hi ha una sèrie de places i parcs públics que per la seva situació, nova creació i connexió
amb l’entramat viari es consideren de primera categoria, com són la plaça Miquel Martí i
Pol i Parc de la Riera (entre c. Riera, c. Maragall i av. Ramon d’Olzina) amb accés directe a
l’av. Ramon d’Olzina de la quan en són part integrant.
També s’hi troba dins d’aquesta categoria el parc de la formiga (entre c. Riera, c. Verge de
Montserrat i av. Generalitat) per tots els elements que la integren, com la zona esportiva,
amb una pista polisportiva, zona verda d’esbarjo, jardins i aparcament soterrat públic.

SEGONA CATEGORIA.

En aquesta categoria s’inclouen zones de nova remodelació i de teixit comercial intens i
important, que hi conflueixen la majoria de ciutadans del municipi, essent en cada cas el
centre de les diferents zones en les que es troben ubicats els carrers i places que
conformen aquesta categoria, amb unes característiques i serveis semblants als carrers de
primera categoria.

TERCERA CATEGORIA.
Els carrers dels nuclis de Vila-seca i la Pineda, no incloses en les dues primeres
categories, es troben compreses en la tercera categoria.
Nucli de Vila-seca.
Correspon a tota l’àrea de construcció consolidada, existent fins l’any 2000.
A més, abarca tot el casc antic i zona d’influència, bàsicament l’eixample a la part que
queda al nord de l’actual avinguda Ramon d’Olzina.
Comprèn els barris anomenats “Colomí”, “Formiga” i “casc antic”.

296

Existeixen tots els serveis i equipaments essencials: CAP, residència gent gran, mercat,
col·legis, conservatori i auditori de música, biblioteca pública, serveis religiosos,
ajuntament, policia local, cooperativa agrícola, serveis socials, parquing públic, camp
d’esports, piscina d’estiu, piscina polisportiva, jardins i parcs públics, creu roja, farmàcies,
esplai jubilats.
L’àrea comercial té tots els diferents tipus d’establiment que són necessaris en una
població autosuficient, si bé el seu grau de consolidació no és com en la zona de primera
categoria.

Nucli de la Pineda.
Correspon a tota una àrea de construcció consolidada, amb tots els serveis municipals
corresponents.
Es troba ubicada a la part superior de les zones classificades de 1a i 2a categoria, i a
major distància de la zona costanera (considerada de 1a i 2a categoria)
Amb els equipaments essencials en aquesta part del nucli com són: CAP, col·legi, pavelló
polisportiu, serveis religiosos, farmàcia, centre d’esplai, zones d’esbarjo, comerços de
qualsevol tipus suficients per a la població existents en totes les èpoques de l’any, si bé no
en el grau de consolidació de les zones de 1a i 2a categories.
També compte amb un espai destinat a parc urbà.
Vies de comunicació importants i accessos a tots els diferents nuclis de població.

QUARTA CATEGORIA.
Vila-seca: barri Miramar.
Inicialment les construccions eren bàsicament unifamiliars, de qualitat modesta,
corresponia a la perifèria urbana.
Actualment s’han construït edificacions modernes amb una qualitat comparable a altres
zones.
Compte amb carrers ben asfaltats.
El barri està envoltat del nou eixample urbà amb total permeabilitat amb ell.
Els serveis bàsics es troben a les altres zones del nucli de Vila-seca a una mínima
distància, no obstant hi ha supermercats, bars-restaurants, oficines, etc.
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Gaudeix dels mateixos serveis que la resta del municipi, atès que li són molt propers,
físicament situats.
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CINQUENA CATEGORIA.
Vila-seca: barri la Plana.
Físicament es troba situat a uns 4 km. del nucli de Vila-seca.
Gaudeix de tots els serveis públics i d’altres com són assistència mèdico-farmacèutica,
centre social, serveis religiosos, col·legi, piscina, polisportiu i compte amb suficients
comerços que li donen el servei que requereix el barri.
Bones comunicacions amb altres zones.
Edificacions quasi unifamiliars, iniciades als voltants dels anys seixanta, amb una
urbanització moderna i recent.

CLASSIFICACIÓ ÚNICA DE CARRERS PER A TOTES LES ORDENANCES
FISCALS ACTUALMENT VIGENTS EN EL MUNICIPI
1a. Categoria

-

Zones polígons industrials de tot el municipi.

-

Zones rústiques de tot el municipi.

-

CN-340

-

Polígon industrial anomenat “Estació o Castellet”.

-

Polígon Industrial "L’Alba".

-

Avinguda de La Canonja.

-

Carrer del Camí del Castellet.

-

Carrer De Mas Ricart.

-

Antiga N-340 entre pont ferrocarril Barcelona-Reus i rotonda nova N-340
(av. Ramon d’Olzina a partir de la plaça Joan Kies Hellmont direcció
Tarragona).

-

Disseminats.
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-

Zona anomenada Rambla del Parc, en tot el seu àmbit (comprés entre av.
Alcalde Pere Molas i via tren RENFE Port Aventura i sota l’actual CN-340).

-

Zona indústria aparador i petita indústria (Creu de la Beguda) àmbit
comprés Av. Ramon d’Olzina (vorera sud), Raval de la Mar i actual CN-340

-

C/ Pas del Rei

-

C/ Violant d’Hongria

-

C/ Monterols (tram damunt Av. Generalitat).

-

Camí de Mas Calvó.

-

UA-VI-24, UA-Vi-28, UA-VI-3.

-

Avinguda Ramon d’Olzina

-

Pla Parcial Residencial "Les Illes" i tots els seus carrers i places.

-

Raval de la Mar

-

C. Ausias Marc

-

C. Ramon Llull

-

C. de l’Era del Delme

-

C. Mossèn Lluís Batlle (vorera sud)

-

C. Joan Fuster i Ortells

-

C. Josep M. Folch i Torres

-

C. Josep Vicenç Foix

-

C. Joanot Martorell

-

Via Màxima

-

C. Josep Carner

-

C. Josep M. De Segarra

-

Plaça dels Països Catalans

-

Plaça Ramon Berenguer IV

-

Plaça Joan Kies Hellmont

-

Plaça Ramon Muntaner

-

Plaça M. Aurèlia Capmany
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-

Plaça d’Eugeni d’Ors

-

Plaça d’Alexandre Fleming

-

Plaça del Territori

-

Plaça Mercè Rodoreda

-

Plaça Montserrat Roig

-

Carrers compresos dins de la UA-VI-3 (parada del castell) i UA-VI-2 (zona
la Canaleta):
Incloses les parts corresponents dels carrers:
Av. Generalitat
c. Sant Jordi
av. Verge de Montserrat
c. Pere de Cardona
c. del Castell
c. Alfons I
c. de Reus
c. de Beatriu de Queralt
c. de Monterols (des d’av. Verge de Montserrat direcció estadi)

-

Plaça Miquel Martí i Pol.

-

Parc de la Riera (entre c. Riera, c. Maragall i av. Ramon d’Olzina)

-

Parc Formiga (entre c. Riera, av. Verge de Montserrat i av. Generalitat)

-

Antiga N-340, tram comprés entre Avinguda Generalitat seguint en
direcció a Cambrils, (av. Ramon d’Olzina, de plaça d’Alexandre Fleming
direcció Cambrils).

-

Tots el camins municipals.

-

Autovia de Salou a Tarragona.

-

Autovia de Salou a Reus.

-

Carretera de Salou a Tarragona.

-

Zona d’autopistes.
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-

Ctra. Vila-seca- La Pineda.

-

Avinguda Alcalde Pere Molas.

-

Parc d’atraccions, Centre Recreatiu i Turístic, en tot el seu àmbit. Inclou
tot tipus d’instal·lacions, activitats, comerços, et.

-

Carrer del Camí de Pla de Maset.

-

Parc del Pinar de Perruquet.

-

Carretera La Pineda a Tarragona (TV-3146).

-

Passeig Pau Casals.

-

Carrer del Vaporet.

-

Platja del Racó.

-

Platja de La Pineda

-

Zona marítimterrestre

-

Passeig Marítim vorejant el mar.

-

Vial públic davant el passeig Pau Casals que inclou Pineda Drink, Pineda
Dream i Punta Prima.

-

Carrer de Muntanyals

-

Carrer de la Sèquia Major.

-

Carrer de Monestir de Poblet.

-

Carrer d’Hipòlit Lázaro.

-

Carrer de la Ciutat de Melbourne.

-

Plaça de la Cançó Catalana.

-

Carrer del Camí del Racó.

-

Plaça Manuel de Falla.

-

Plaça del Mare Nostrum.

-

Plaça del Cister.

-

Plaça de Baló.

-

Punta del Faralló.

-

Plaça de la Unió Europea
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-

Carrers no inclosos en cap altra categoria.

2a. Categoria

-

Plaça de l’Església

-

C. Monterols (entre c. Major i av. Verge de Montserrat)

-

C. Josep Anselm Clavé (zona costat mercat municipal: locals mercat)

3a. Categoria

-

Resta de carrers del nucli de la Pineda

-

Resta dels carrers del nucli de Vila-seca.

4a. Categoria

-

Barri Miramar (resta no compresa en categories anteriors)

5ª. Categoria

-

Barri de la Plana.

NOTA. Quan un subjecte tributari doni a 2 o més carrers, tributarà pel carrer de major
categoria.
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DISPOSICIÓ FINAL.-

Aquesta classificació única de carrers, que ho és per a tot el

municipi i per a totes les Ordenances Fiscals, i el text de totes les Ordenances Fiscals
relacionades, estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació
expresses.

Vila-seca, a 5 de setembre de 2011.

L'alcalde-president,

Josep Poblet i Tous.
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