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L’equip de Govern informa:
Reglament d'Aigües

En  el  ple  ordinari  que  tingué  lloc  el  passat  dia  27  d'octubre  s'aprova 
inicialment i provisionalment el reglament d'aigues. Aquest acord provisional serà 
exposat en el taulell d'anuncis del Ajuntament durant el termini de 30 dies a partir 
de la seva publicació en el Butlletí oficial de la Provincia (14 de novembre) . Durant 
aquest temps aquell qui tingui interés directe podrà examinar el text complet, en 
horari d'oficina, i presentar les reclamacions que cregui oportunes. Transcorregut el 
període  d'exposició  pública  sense  haver-se  presentat  reclamacions,  els  acords 
adoptat restaran definitivament aprovats. 

Inauguració del Centre BTT

El passat dia 30 d'octubre es va inaugurar el Centre BTT Montsec-la Noguera, 
el primer i únic Centre BTT de les comarques de la Plana de Lleida pertanyent a la 
Xarxa  de  Centres  BTT  de  Turisme  de  Catalunya,  homologat  per  la  Federació 
Catalana de Ciclisme.  Compta amb dos Punts d’Acolliment, situats al Monestir de 
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes i al Càmping Vall d’Àger. 

Subvenció del 1% cultural per la la restauració de la Col·legiata de Sant Pere

El  dia  6  es  va  informar  favorablement  l'atorgament  d'una  subvenció  de 
160319 € per la comissió mixta dels Ministeris de Cultura i Foment per al  1% 
cultural* destinada a la segona fase de restauració de la Col·legiata de Sant Pere. 
Queda pendent la signatura del correponent conveni

*:http://www.mcu.es/patrimonio/CE/UnoCult/Definicion.html
Revisió d'ordenances Fiscals

Per a l'exercici 2009 no es modifica l'impost de bens immobles (I.B.I) que és 
el que major repecusió té per a les llars.

En  el  ple  ordinari  de  27  d'octubre  es  proposaren  les  modificacions 
d'ordenances fiscals per a l'any 2009 que foren aprovades per unanimitat. En cas 
de considrar-ho adient, els interesats podran examinar i reclamar dins del període 
d'exposició pñublica, durant el termini de 30 dies a partir de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Provincia  (9 de novembre )

Nºd'ordenança Títol de l'ordenança

2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

5 Taxa sobre llicències urbanístiques

6 Taxa sobre recollida d'escombraries

9 Taxa per ocupació de sol, subsol, Sol i volada de la via pública

15 Taxa d'asistència i estança  a la Residència d'Avis d'Àger 

Així com incorporar les noves ordenances que acontinuació es detallen
Nºd'ordenança Títol de l'ordenança

28 Taxa d'activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració 
Ambiental (IIAA)

29 Llicència d'Ús i de primera ocupació d'edificis
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Taula Comparativa dels  Preus de les diferents Taxes que es Proposen per la seva Modificació:
La primera columna indica el nº d'ordenança proposada per a modificació i/o ordenança   de nova creació detallades en les taules anterios .

Nº Tipus de Taxa Concepte Valor Nou V. Antic Comentaris

2 Impost sobre Vehicles de 
tracció mecànica

Coeficient a aplicar sobre el 
quadre de tarifes* 1,3 1,2

Un cotxe que pagava
15,14 €    ara pagarà   16,40€

40,9    € ara pagarà    44.3€

2 Bonificació per vehicles 
històrics** Percentatge de bonificació 100% També vàlida per a vehicles amb una 

antiguitat  mínima de 25 anys 

5
 29

 Taxes sobre llicències 
urbanístiques Tipus impositiu 0,5 sobre la base imposable.

 Mínim: 30€
Pròrroga llicència: 50 €

Primera ocupació: 100 €
No confondre amb l’ impost de 

construcció (ICIO)

5 Redacció d'informes de les 
llicències d'obres

Percentatge  en funció del 
pressupost d'execució 

material

Fins a 3000€:________________0,25%
de 3001 a 6000€:_____________0,30%
de 6001 a 12000€:____________0,40%
Més de 12000€:______________0,50%

Informes IIAA: 50 €

Certificat de Compatibilitat 
Urbanística: 50 €

6 Taxa anual per la Recollida 
d'escombraries

Quota anual en funció del 
tipus d'infraestructura

Habitatge:________________33 €/any
Bars, retaurants i botigues:____68 €/any
Cases de colonies i albergs:___170€/any
Camping tipus I:___________270€/any
Càmping tipus II:___________430€/any

30 €/any
60 €/any
150 €/any
238 €/any
380 €/any

9  Ocupació via pública amb 
taules i cadires 

Quota mensual i per metre 
quadrat de superficie

Temporada alta: 10 € / (mes i m2)
Temporada baixa:2 € / (mes i m2)

Temporada Alta :   abril-octubre
amdós inclosos

Temporada Baixa :   resta de l'any

15
Taxes d' asistència i 

estança a la residència 
d'avis 

Quota d'inscripció
i Estança complerta d'una 

persona vàlida

Inscripció : 50% de la quota d'un mes
Estança : de persona vàlida:1000€/mes

Habitació individual : 150€ adicionals
900€/mes

Per a les persones amb dependència, 
seran d'aplicació els preus del 

ICASS***

15 Serveis de la residència Alimentació i
 Higiene personal

Esmorzar : 2,5 Dinar :7€ Brenar :2,5€
Sopar :5€, Dutxa o bany:2€
Activitats (animació/fisio) 3.-€

1€,6€,1€,
4€,1€
3.-€

Centre de dia:15 €/dia 

28 Gestió IIAA Tramitació d'expedients Anexos I,   II.I   i    II.II : 300€
Annex III : 100€

Canvi de titularitat : 50€, 
Adequació : 200€

*quadre de tarifes del: Article 95  del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març 
**vehicles històrics segons:Reial Decret Legislatiu 1247/1995, de 14 de juliol          ***ICASS: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

HORARI
D’ATENCIÓ 
AL PUBLIC

Oficines:

Matins de 9:30 a 
13:30

Tardes de 17:30 a 
21:00 dilluns i dijous

HORARI D’ATENCIÓ 
DE L’ALCALDIA:

Contactar amb 
l’Ajuntament

AJUNTAMENT 
d’ÀGER

Plaça Major

25691 ÀGER

Tel: 973.455.004

Fax: 973.455.203

alcalde@ager.cat


