Montbrió del Camp
és una vila que pertany a la comarca del Baix Camp, situada al bell mig de la plana del Camp de Tarragona. Actualment
viuen a Montbrió uns 2.924 habitants (any 2019). Gaudeix d’un clima temperat, el fenomen meteorològic més característic
de qual és el vent del nord-oest, anomenat serè. A uns 6 km de la costa mediterrània i a uns 5 km de la Serralada del
Prelitoral Català, el nucli urbà es troba a una altitud de 130 m sobre el nivell del mar.
L’economia local tradicional es basa en una rica agricultura, els principals conreus de la qual són l’olivera, la vinya, els
ametllers, els garrofers, els avellaners, els presseguers, la verdura i altres fruites. Cal destacar la qualitat tant de l’oli d’oliva
com del moscatell de Montbrió, de gran renom. Un altre apartat de l’economia local és la indústria. Hi destaquen fàbriques
com la de persianes, de mobles a mida, metal·lúrgiques, de transformats de PVC, de material quirúrgic, de marroquineria…
Pel que fa a turisme comptem amb un complex balneari, establiments hotelers, turisme rural, residència casa de pagès i
restaurants.

EL PADRÓ

El certificat d’empadronament demostra la residència a Montbrió i alhora permet l’accés a serveis
públics com: salut, educació, serveis socials, etc. Per empadronar-se cal adreçar-se a l’Oficina de
l’Ajuntament.
AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP
Plaça de la Vila, 1
977 82 60 10
ajuntament@montbriodelcamp.cat

EL PADRÓ

CIVISME I CONVIVÈNCIA ___________________________________________________
· Utilitza correctament els espais públics, els serveis, les instal·lacions municipals i el mobiliari
urbà.
· Protegeix la salut pública i respecta el dret al descans i a la tranquil·litat de veïns i veïnes.
Gaudeix d’un espai net.
· Només s’admet la venda ambulant amb autorització perfectament visible.
· Diposita els residus als contenidors assenyalats. Tanca sempre el contenidor després de
realitzar l’abocament. Durant l’estiu, diposita els residus a partir de les 22:00 h.
· Si tens animals de companyia, censa’ls, vacuna’ls, treu-los amb corretja i surt sempre preparat
per a la recollida d’excrements.

AGÈNCIA ESTATAL TRIBUTÀRIA
Passeig Misericòrdia, 16 de Reus
977 75 16 50

TRIBUTS MUNICIPALS

MESOS DE PAGAMENT
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VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA				
							
IMPOST BENS IMMOBLES URBANS (IBI)				
							
IMPOST BENS IMMOBLES RÚSTEGA				
							
TAXA D’AIGUA, ESCOMBRARIES I CLAVEGUERAM			
							
		
TAXA DE GUALS, RAMPES METAL·LIQUES I BORDONS REBAIXATS		
							
			
IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES				
							
QUOTES DE SOCI I ABONAMENTS PISCINA				
							
TAXA CEMENTIRI, TERRASSES I TRIBUNES
El calendari del contribuent es publica cada any i l’exposició pública dels padrons es fa 15 dies abans de l’inici del cobrament.

RECORDA
· Cal pagar els impostos dins dels períodes establerts.
· No fer-ho suposa un recàrrec.

TRIBUTS

TRIBUTS

Tots els ciutadans/es han de complir una sèrie d’obligacions tributàries, el pagament
d’impostos. Dels impostos estatals cal remarcar la importància de la Declaració de la Renda
de Persones Físiques (IRPF). El període de presentació sol ser entre març i juny de cada any.
L’IRPF es tramita a l’Agència Estatal Tributària a:

EDUCACIÓ

L’educació és gratuïta i obligatòria fins als 16 anys.
L’estructura del sistema educatiu és la següent:
- Escola bressol de 0 a 3 anys
- Educació infantil de 3 a 5 anys (període no obligatori)
- Educació primària de 6 a 12 anys
- Educació secundària obligatòria de 12 a 16 anys

A Montbrió del Camp hi podem trobar
els següents centre educatius:
LLAR D’INFANTS L’ARC DE SANT MARTÍ (Escola Bressol)
C/ de la Bòbila, 1
Tel. 977 826 778
e3011901@xtec.cat

EDUCACIÓ

ESCOLA JOSEP M. SOLER I GENÉ (Infantil i Primària)
Av. Països Catalans, 1
Tel. 977 826 520
e3001607@xtec.cat
INS JOAN GUINJOAN I GISPERT (Educació Secundària)
C/ Baltasar de Toda i Tàpies, 16 · 43330- Riudoms
Tel. 977 768 432
e3007658@xtec.cat

ASSITÈNCIA SANITÀRIA
Quan hi ha un problema de salut,

En cas d’urgència s’ha d’anar al:

es pot anar al:

CAP Riudoms

CONSULTORI MUNICIPAL

C. de la Sardana, s/n · RIUDOMS

Av. Josep M. Soler i Gené, 3

977 850 440

MONTBRIÓ DEL CAMP
977 826 180

CAP de Cambrils (l’Hospital Lleuger)
Plaça de l’Ajuntament, 2 · CAMBRILS
977 363 074
Per demanar cita prèvia als metges de
capçalera, fer consultes de medicina general i
/o infermeria s’ha de trucar a:
SANITAT RESPON
061
061catsalutrespon@gencat.cat

Consultori municipal de Montbrió del Camp

APP 061 CatSalut Respon.

SANITAT

SANITAT

La targeta sanitària s’ha de sol·licitar al dispensari amb el volant d’empadronament
i una còpia del passaport o DNI/NIE. També cal portar fotocòpia del document
d’afiliació a la Seguretat Social (INSS), MUFACE, MUGEJU o ISFAS, en cas que en
sigueu titular.
Aquesta targeta és personal i necessària per anar al metge, a la farmàcia i a
l’hospital.

SERVEIS
SOCIALS

Si tens una situació de dificultat personal, familiar, econòmica, laboral, d’habitatge…, i
necessites informació, orientació i assessorament sobre els recursos o prestacions socials
a l’abast, adreça’t als serveis socials, on un equip de professionals t’atendran de manera
individualitzada. Recorda que cal demanar cita prèvia a les oficines de l’Ajuntament o
telefonant al:
977 82 60 10

El Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Camp és l’encarregat de
garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes de Montbrió del Camp.
C/ Doctor Ferran, 8 / 43202 Reus
977 327 155

IMMIGRACIÓ ____________________________________________

SERVEIS SOCIALS

Des del Pla de Ciutadania i Immigració es treballa per aconseguir una bona integració de
la població que arriba a la comarca amb la que ja fa més temps que hi viuen. Per tant, les
persones destinatàries són tota la població, en general, tot i que algunes de les activitats van
adreçades específicament a població estrangera, per la seva situació personal i/o jurídica.
SERVEIS QUE OFEREIX
• Cursos d’habilitats socials i comunicatives per a dones immigrants
• Servei de traducció
• Assessorament en temes d’estrangeria
• Activitats d’intercanvi entre dones
• Sensibilització d’infants
• Formació a professionals
• Programes d’acollida local

DONA ___________________________________________________
El SIAD, el Servei d’Informació i Atenció a la Dona, és un servei que ofereix el Consell
Comarcal del Baix Camp i gestiona el Departament de Serveis Socials de l’ens comarcal.
SERVEIS QUE OFEREIX
INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ i ASSESSORAMENT en tots els aspectes relacionats amb la vida de
les DONES.
· Suport psicològic, jurídic i atenció social.
· Detecció i atenció a les violències contra les Dones.
· El servei d’atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista
és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. Atén les
demandes relacionades amb qualsevol tipus de situació de violència contra les dones.

SERVEI COMARCAL D’HABITATGE _______________________
Els règims d’allotjament més habituals són el de lloguer i el de propietat. Viure de lloguer vol
dir fer ús d’un habitatge a canvi de pagar una quantitat mensual al propietari. Tant els llogaters
com els propietaris d’un habitatge han d’abonar les quotes establertes per la comunitat,
col·laborar en el manteniment dels espais d’ús comú i complir les normes de veïnatge.
Recorda: El llogater no pot rellogar el pis a altres persones.

OCUPACIÓ_______________________________________________
Entre els 16 i els 65 anys es pot treballar amb les autoritzacions corresponents.
Per tal de demanar informació o inscriure’s en el registre de demandants d’ocupació cal
dirigir-se al Servei d’Ocupació de Catalunya:
Carrer Jaume Ferran, 7 (cantonada de Francesc Moragas i Barret)
977 929 339

HABITATGE I OCUPACIÓ

SERVEIS
SOCIALS
I ALTRES

MEDI
AMBIENT

A Montbrió reciclem!

En diversos punts del municipi podreu trobar contenidors
per dipositar les deixalles.

PAPER > Diaris, revistes, caixes de cartró (cal plegar les caixes).
ENVASOS > Envasos de plàstic, llaunes i brics.
VIDRE > Ampolles de vidre, pots de vidre (sense taps ni xapes).
ORGÀNIC > Restes de menjar, closques de fruits secs, ous, marisc, marró de cafè i infusions,
taps de suro, tovallons de paper...
REBUIG > Resta de residus, bolquers, compreses, restes d’escombrar, cendra, burilles...
PILES > Espai en el contenidor de vidre o a l’entrada de l’Ajuntament.
OLIS > Contenidors específics al C. Nou i al Passeig Nicolau (Cal posar-lo amb l’ampolla i el tap
posat).

MEDI AMBIENT

VOLUMINOSOS > Residus generats a la llar i que pel volum no els podem dipositar en els
contenidors o de difícil transport fins la deixalleria*. La recollida es fa els dijous al matí. Per
demanar que els passin a recollir cal telefonar a l’Ajuntament (977 82 60 10).
JARDINERIA > Si són 4 fulles es poden dipositar al contenidor de l’orgànica. Si és més volum
cal portar-ho a la deixalleria* o llogar una caixa de jardí. Està prohibit i penalitzat llençarho pel terme o riera.
RESTES D’OBRA > Cal llogar prèviament un contenidor a una empresa especialitzada,
portar-ho al lloc adequat on li faran un certificat que lliurarà a l’Ajuntament. Està prohibit i
penalitzat llençar-ho pel terme o riera.

MEDI
AMBIENT

*DEIXALLERIA DE BOTARELL
CAMÍ DE RIUDECOLS S/N
977 327 155
De dilluns a divendres de 7 a 19.39 h
Dissabtes de 7 a 13 h.

RESIDUS NO ESPECIALS I INERTS ADMESOS A LA DEIXALLERIA
Paper i cartró; Vidre; Plàstics Ferralla i metalls; Fustes; Tèxtils; Electrodomèstics que no contenen
substàncies perilloses; Pneumàtics; Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària; Olis
vegetals; Voluminosos; Residus verds (esporga).

MEDI AMBIENT

RESIDUS ADMESOS A LA DEIXALLERIA
Fluorescents i llums de vapor de mercuri; Bateries; Dissolvents; Pintures; Vernissos; Piles i
acumuladors; Neveres i electrodomèstics que contenen substàncies perilloses; Olis minerals
usats.

SERVEIS
MUNICIPALS

BIBLIOTECA DOCTOR MARC RIBAS I MASSÓ __________

SERVEIS MUNICIPALS

La Biblioteca Dr. Marc Ribas i Massó de Montbrió del Camp forma part de la Xarxa Pública
de Biblioteques. És un servei d’informació per a la cultura, formació i lleure, oberta a tota la
ciutadania de qualsevol edat i interès. D’accés lliure i gratuït, la biblioteca atén les necessitats informatives de les persones i els col·lectius, col·labora amb les entitats i promou la
cultura i l’hàbit de lectura.
Disposa de servei de préstec de llibres i d’accés gratuït a Internet.
Es poden fer impressions de documents i disposa de servei de fotocopiadora.
Des de la biblioteca s’organitzen diversos cursos i tallers com: l’hora del conte, club de lectura, el Lèxic, cursos d’idiomes (francès i anglès), de creixement personal com també sortides
culturals entre moltes altres activitats.
HORARI: totes les tardes de dilluns a divendres de 15.30 a 19.30 h
i dimarts al matí de 9.30 a 13.30 h.
Av. Sant Jordi, 4, 2n
Tel. 977 814 034
biblioteca@montbriodelcamp.cat

L’Espai Jove és un projecte que pretén estimular i apoderar els i les joves del poble a partir
dels 10 anys, a través del temps de lleure i oci del què disposen.
A l’Espai Jove s’ofereixen:
- Activitats lúdiques com jocs de taula, una taula de ping-pong, una taula d’aire per a la
pràctica de l’hoquei d’aire i tot tipus de material per fer manualitats i tot allò que se’ls acudeixi!
- També és un espai on poden venir a fer els deures de l’escola amb ajuda, si ho necessitessin, de la dinamitzadora de l’espai
- És un espai de trobada on els i les joves poden compartir inquietuds i dubtes, i idees sobre
projectes o somnis, i a través del treball en equip amb altres joves i amb la coordinació de
l’equip de Joventut, fer-ho realitat!
A l’Espai Jove, a través de les activitats i projectes, volem donar resposta a les necessitats i
a les diferents realitats dels joves, estimulant el seu creixement personal i fent de complement del seu procés educatiu. Un espai on poden aprendre a relacionar-se, a col·laborar, a
participar de manera activa en projectes, a prendre consciència del potencial propi, a fer-se
protagonistes del seu temps i espai, a convertir-se en ciutadans crítics i responsables del seu
propi creixement.
Av. Sant Jordi, 4 BIS, PB
977 814 003 / 696 983 612
joventut@montbriodelcampcat

SERVEIS MUNICIPALS

SERVEIS
MUNICIPALS

ESPAI JOVE / PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL ____________

PAVELLÓ MUNICIPAL ___________

SERVEIS
MUNICIPALS

Montbrió gaudeix d’un equipament esportiu des del
2016. Al pavelló s’hi realitzen diverses activitats esportives com futbol sala i patinatge. També és utilitzat per l’Escola Josep M. Soler i Gené per fer algunes
classes d’Educació Física o per activitats diverses.
Al Pavelló també s’hi duen a terme activitats de Festa
Major i lleure quan és necessari.
Aquest espai també es pot llogar per 15€/h* per
realitzar-hi activitats esportives. Per fer-ho cal
adreçar-se a les oficines de l’Ajuntament.
*El preu està regulat per ordenança i pot variar si
aquesta canvia.

POLIESPORTIU MUNICIPAL ____

SERVEIS MUNICIPALS

Al poliesportiu municipal hi ha algunes de les
instal·lacions esportives de la localitat a fi de
potenciar l’activitat física i esportiva.
El complex està format per una pista poliesportiva
descoberta, un circuit gimnàstic, un gimnàs cobert,
un camp de futbol de terra i la piscina municipal
descoberta.

PISCINA ________________________

Ctra. de Cambrils, s/n (T-312)
Tel. 977 833 177

CAMP DE FUTBOL ______________
El camp de futbol és utilitzat per totes les categories
del Club Esportiu Montbrió per dur-hi a terme els
seus partits de competició.
Ctra. de Cambrils, S/N (T-312)

SKATE PARK ____________________
Des de l’agost de 2017 Montbrió compta amb una
pista de patí en línia (o Skate) per poder practicar
l’esport del patinet i l’Escúter. La pista es pot utilitzar
mentre hi hagi sol, un cop aquest s’amaga no es pot
utilitzar, per respecte al descans dels veïns i veïnes.
Prop de l’espai s’hi poden trobar dues canastres de
bàsquet.
Parc de la Capelleta

SERVEIS MUNICIPALS

SERVEIS
MUNICIPALS

La piscina municipal es troba ubicada a l’interior de
les instal·lacions del poliesportiu municipal. Es tracta
d’una piscina descoberta en funcionament durant la
temporada d’estiu, on també s’hi organitzen cursos
de natació. Per a més informació cal adreçar-se a la
piscina municipal en període d’estiu o a les oficines
de l’Ajuntament de Montbrió del Camp.

SERVEIS
MUNICIPALS

HORT DE BALDRICH ___________
Aquest indret és conegut per tots els veïns i veïnes
per diferents noms: el Reixat, el tancat de cal
Baldrich, l’hort del Rafel..., però el consistori va optar
per denominar-lo el 28 de juny de 2014, l’Hort del
Baldrich, ja que aquest cognom és el que porta el
llinatge familiar i alhora manté el nom de l’actual
Fundació Baldrich Romagosa.
Aquest espai verd està dotat de bancs, taules de
pícnic, papereres, una font, un lavabo i un petit
magatzem. També hi podem trobar un rocòdrom,
una pista de bitlles i un parc infantil.
En aquest espai es pot passejar, jugar i gaudir de la
tranquil·litat que ofereix la natura.
L’horari d’obertura és de 9.00 a 21.00 h o mentre hi
hagi llum de dia. Per celebrar-hi festes d’aniversari cal
informar prèviament a les oficines de l’Ajuntament.

SERVEIS MUNICIPALS

C. Sant Rafel o C. de Les Urnes

SERVEIS
FUNERARIS

Està obert de dilluns a divendres de 9:00
a 18:00 h i el primer cap de setmana de
mes, el dissabte de 9:00 a 18:00 h i el
diumenge de 9.00 a 14.00 h.
Per la festivitat de Tots Sants, cada any el
cementiri amplia el seu horari de visites.
Per a qualsevol tràmit administratiu en
relació al cementiri poden contactar
amb les oficines de l’Ajuntament en
horari d’atenció al públic.
Av. Sant Jordi, s/n

FUNERÀRIES _______________
FUNERÀRIA PEDROLA
C. Vilanova, 17 · Montbrió del Camp
977 82 66 09

MENA
C. Lluís Companys i Jover, 7 · Riudoms
977 85 11 61

MÈMORA
Av. Adelaida, 0 · Cambrils
977 79 44 32

SALA DE VETLLES ______
Montbrió disposa de Sala de Vetlles
des de 2019. Està situada al costat del
cementiri.

SERVEIS FUNERARIS REUS I BAIX CAMP
Pl. Pablo Picasso, 1 · Reus
977 75 04 22

SERVEIS FUNERÀRIS

CEMENTIRI _____________

PARTICIPACIÓ

ENTITATS I ASSOCIACIONS MUNICIPALS
Montbrió és un poble ple de vida i compta amb un ventall d’entitats i associacions formades
per veïns i veïnes del poble que dediquen de forma voluntària part del seu temps per a
gaudir junts i fer créixer el poble. Participar en una entitat o associació de la ciutat et pot
facilitar conèixer i compartir les teves vivències amb altres persones i aportar el que tu saps
o t’agrada.

PARTICIPACIÓ

RECORDA
Amb la teva participació, el poble creix en el seu vessant més humà i solidari.
Si hi ha interès a formar part o conèixer alguna entitat o associació municipal, podeu consultar
la Guia d’Entitats. La podeu trobar a l’oficina de l’Ajuntament.

TRANSPORT

TRANSPORT PÚBLIC
SERVEI D’AUTOBÚS
El municipi de Montbrió del Camp disposa durant tot l’any de la línia de transport d’autobús
interurbà: Pratdip-Reus-Tarragona.
La companyia encarregada de la línia és:
Hispano Igualadina, SA
902 292 900
www.igualadina.net
Tots els dijous durant els mesos de juliol i agost disposa també de la línia de transport
interurbà: Alforja-Cambrils-Salou. La companyia encarregada és:

Es poden consultar els horaris a la pàgina web de l’Ajuntament i a l’oficina d’atenció ciutadana
de l’Ajuntament.
SERVEI DE TAXI
Taxi Roman Figueras
639 356 002

TRANSPORT

Empresa Plana, SL
977 196 637
www.empresaplana.cat

TELÈFONS
D’INTERÉS

SERVEIS
Emergències ..................................112
Mossos d’Esquadra .....................112
Bombers ...........................................112
Sanitat Respon ..............................061
Farmàcia ...........................................977 82 60 60 (Avinguda Sant Jordi, 13)

TELÈFONS D’INTERÉS

SERVEIS MUNICIPALS
Consultori: 977 826 180 (Avinguda Josep M. Soler i Gené, 3)
Jutjat de Pau: 977 826 010 (Plaça de la Vila, 1)
Biblioteca Dr. Marc Ribas i Massó: 977 826 835 (Avinguda Sant Jordi, 4)
Escola J.M. Soler i Gené: 977 826 520 (Avinguda Països Catalans, 1)
Llar d’Infants L’Arc de Sant Martí: 699 712 666 (C. de la Bòbila, 1)
Espai Jove / PiJ: 977 814 003 / 696 983 612 (Avinguda Sant Jordi, 4)
Piscina: 977 833 177 (Ctra. de Cambrils T-312)

INFORMACIÓ
D’INTERÈS

Ajuntament: De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h i dilluns i dijous de 17:00 a 20:00 h.
Treballadora social: Tots els dimecres de 10:00 a 13:30 h (cal cita prèvia).
Educadora social: El 2n i 4t dimecres de 10:00 a 13:30 h. (cal cita prèvia).
Aparellador municipal: Tots els dilluns de 17:00 a 20:00 h (cal cita prèvia).
Arquitecte municipal: Dijous a la tarda de 17:00 a 20:00 h (cal cita prèvia)
Oficina de correus: Pg. Nicolau, 15 · T. 977833066. Bústia situada al passeig Nicolau tocant a
l’Av. Sant Jordi.
Mercat Municipal: Carrer de la Riera, 30 · T. 977 82 67 13
Espais cardioprotegits: Casa de Cultura – Biblioteca · Av. Sant Jordi, 4
Llar de l’Avi: C. del Rec, 27
Poliesportiu: Vestidors Camp de Futbol · Ctra. de Cambrils, s/n

JUTJAT DE PAU
Sr. Josep M. Ferré Matas
Dilluns i dimecres de 10:00 a 13:00 h

TELÈFONS D’INTERÉS

ATENCIÓ CIUTADANA

FESTES

FESTES

•

5 de gener >> Cavalcada de Reis

•

17 de gener >> Festa Major de St. Antoni (3r cap de setmana de Gener)

•

Carnaval >> Desfilada de carrosses, dinar de comparses i ball de disfresses

•

Setmana Santa >> A la nit processó de Divendres Sant

•

29 de juny >> Festa Major de Sant Pere Apòstol

•

1r cap de setmana de setembre >> Montbriart

•

10 o 11 de setembre >> Celebració de la Diada Nacional de Catalunya

•

Setembre >> Romeria a l’Ermita de la Roca a Mont-roig

•

31 de desembre >> Sopar i festa de Cap d’any

