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 ORDENANCES 2014
En sessió plenària celebrada en data 7 de novembre de 2013 l’Ajuntament de Solivella va
aprovar una sèrie d’ordenances municipals i en va modificar d’altres, que entraran en vigor
l’any 2014.
 Ordenances que s’han modificat:
Ordenança Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica.
En aquesta ordenança la variació es troba en el tipus impositiu:

TIPUS
IBI URBANA
IBI RUSTICA

2013
1
0,6

2014
0,8
0,6

Tot i la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI d’urbana, el Govern Central continua aplicant un
0,10% d’augment , sobre el tipus local, quedant així fixat per aquest any en 0,90% ( any 2013
1,10%)
 Altres Ordenances:
Han estat aprovades una sèrie d’ordenances les quals de forma gradual i al llarg d’aquest any
seran d’aplicació, d’acord amb la Llei de Bases de Règim Local i la Llei d’Hisendes Locals, les
quals regulen el funcionament i fiscalització dels ajuntaments.
Totes les ordenances que actualment s’apliquen al nostre poble, tenen una concordança
respecte als seus objectius i criteris reguladors, i es troben dins la mitjana comarcal.
Així tenim que a partir d’aquest exercici seran d’aplicació:
-

Ordenança tinença d’animals: regula la tinença de gossos, gats i fures. El registre i cens
dels animals, obligacions dels propietaris, dels animals perillosos i règim sancionador,
entre d’altres aspectes.
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-

Ordenança reguladora de requisits formals en el procés d’empadronament al municipi
de Solivella: el seu objectiu és determinar el nombre d’ocupants d’una habitatge en
relació a la seva superfície, i la documentació a requerir segons el cas per obtenir
l’empadronament.

-

Ordenança reguladora Cementiri Local: Fitxa els criteris generals d’ordre i funcionament
del nostre cementiri, en concordança amb el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

-

Ordenança reguladora de voluntariat. Diu dels objectius i forma en que els solivellencs
poden oferir un servei de voluntariat al seu poble, i de forma especials en tots aquells
serveis que es puguin donar per a benefici de la gent gran i sala de lectura – Punt tic.

-

Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans
(plusvàlua): Aquesta ordenança és d’aplicació únicament sobre el valor del terreny urbà
(no de l’edificació), i té unes bonificacions del 95% en tots aquells aspectes no lucratius.

-

Ordenança municipal de guals i estacionaments reservats: Des de fa molt de temps que
els veïns demanen poder disposar de guals que siguin legalitzats per l’Ajuntament. Així
properament serà d’aplicació aquesta ordenança que diu dels llocs on no es pot
estacionar, drets i deures dels titulars de guals, règim sancionador i multes governatives
i de trànsit.

-

Ordenança de convivència, de civisme i espais públics del municipi de Solivella: Regula
tots els aspectes relacionats amb el bon us dels espais públics i del respecte entre els
veïns per una major convivència.

 PREGUNTES DELS VEINS
Aquesta és una nova secció en la qual els veïns podreu fer les preguntes que creieu oportunes,
les quals seran ateses pels serveis tècnics i jurídics, d’acord amb les normatives que siguin
d’aplicació en cada cas i la Llei de Protecció de Dades.
BUSTIA OBERTA
Som una família de dues persones, i durant l’any paguem la mínima en el rebut de l’aigua. En
arribar el temps d’estiu, a casa som més gent, i aixó provoca una despesa més alta, és a dir
tres o quatre metres cúbics de més, però que provoquen que tinguem de pagar el tram
superior de l’aigua. Nosaltres ens preguntem, si durant l’any no arribem a gastar la mínima per
trimestre, aquesta aigua no gastada, que no podria compensar la de l’estiu, en la part
proporcional que gastem de més per ser més gent a casa?.
Resposta:
Les tarifes les proposen els municipis a partir de les inversions, les infraestructures i totes les
actuacions i processos necessaris per assegurar el subministrament d'aigua potable en el
municipi.
La tarifa entre altres conceptes estableix que a tots els establiments d'ús domèstic se'ls apliqui
un import fix mensual, que correspon a una aportació fixa que fa cada usuari per poder tenir el
servei d'aigua al seu domicili.
A Solivella, es va establir que la quantitat fixa per habitatge correspongui amb l'equivalent a
un consum de 6 m3 al mes i això suposa que els habitatges que no superin aquest consum, no
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pagaran més càrrecs en concepte d'aigua, mentre que les que ho superin, se'ls aplicarà una
tarifa progressiva.
Una llar que consumeix menys de 6 m3 necessita les mateixes instal·lacions (potabilitzadores,
xarxes de distribució, dipòsits,.) que una que consumeix més, el cost de les quals s'ha de
repercutir en les tarifes.
Per això, s'entén que aquesta quantitat cridada mínim, es correspon amb la part mínima amb
la qual cada usuari contribueix al cost del servei de subministrament d'aigua potable del seu
municipi. Assegurat aquest mínim, la tarifa incentiva l'estalvi, doncs aplica el sistema de blocs
de facturació segons consum.
Esperem haver pogut ajudar-li a entendre el motiu de l'aplicació d'aquest sistema de tarifes.

 CALENDARI FISCAL 2014.
El calendari fiscal és l'eina que marca les dates de pagament dels impostos i taxes municipals,
i els seus períodes de cobrament en voluntària.
L'únic impost que aquest any s'ha variat ha estat l’IBI, passant d'un 1,10% que hi havia al
2013 a un 0,90 per l’exercici 2014, i es manté també el pagament fraccionat en dos períodes.
(de l’aplicatiu per aquest any un 10% correspon als criteris fitxats pel Ministerio de Economia i
Hacienda del Govern de l’Estat.)

CONCEPTE

PERIODE

Escombraries/cementiri

1t

Escombraries/cementiri

2t

Escombraries/cementiri

3t

Escombraries/cementiri

4t

IBI URBANA
IBI URBANA
IBI RUSTICA

ANUAL

IAE

ANUAL

IMPTO.VEHICLES

ANUAL

DATES DE PAGAMENT
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 DIVENDRES TV3 A SOLIVELLA
CATALUNYA RÀDIO

El nostre poble serà noticia a Televisió de Catalunya la setmana del 10 al 14 de
febrer.
Amb tot, la vaga de TV3 per aquesta setmana, afectarà al programa “Divendres” d’aquest
dilluns, amb la qual cosa, els continguts seran traslladats juntament amb els del dimarts.
Les connexions en directe tindran lloc el dimarts 11 i dimecres 12 de febrer a partir de
2/4 de 5 de la tarda a la plaça Major.
La previsió de temes a oferir son els següents:
Paraules en ruta amb l’escriptor Màrius Serra. La nostra parla el Xipella amb el Grup Cultural
de la Dona. Lis Matraquis, orelletis i els murals de ceràmica dels nostres ceramistes locals.
La divulgació de la nostra història, el nucli antic, el castell, Molí del Senyor i Santuari del Tallat,
amb Josep M. Sans Travé.
Les característiques nutricionals del codony i les curiositats d’aquests fruit amb el cuiner Pep
Nogué.
De la Cooperativa i la varietat trepat, els vins i caves.
Els amors tràgics d’Àngel Guimerà, com és el cas de “Maria Rosa”, que aquest any és compleix
el 120 aniversari de la seva estrena, amb intervenció de Montserrat Carulla, Arantxa Coca,
Joan Lluís Bozzo i Sílvia Soler. Acompanyarà Josefina Solé, per explicat la història solivellenca.
En l’apartat de llegendes no hi podria faltar “La Maranyota” i altres figures tradicionals per
espantar la mainada.
Aquesta és una oportunitat per donar a conèixer alguns dels aspectes del nostre poble i que
esperem de la vostra assistència a les connexions en directe del dimarts 11 i dimecres 12 de
febrer a la plaça Major a partir de 2/4 de 5 de la tarda, excepte aquells col·lectius que hagin
estat convocats a l’avançada.
Aquest programa el segueixen cada dia més de 250.000 espectadors.
El divendres 14 de febrer un grup de solivellencs es desplaçaran als estudis de TV3 per seguir
en directe la tertúlia de “La Riera”, i a la presentació en exclusiva per tot Catalunya d’una
cançó dedicada al nostre poble per Àngel Llàcer i Manu Guix.
Catalunya Ràdio també és present a casa nostra amb el programa “Els Optimistes” i que
dirigeixen Àngel Llacer i Manu Guix, programació que ho serà en directe dilluns 10 de febrer de
una a dues del migdia, i durant la setmana tindrem un corresponsal amb nosaltres que farà
connexions en directe amb el programa que és dona des dels estudis centrals, i com no, la
majoria dels temes a tractar seran solivellencs
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