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ORDENANÇA FISCAL NUM. 1 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
 

 
Article 1. Fet imposable 
 
1. El fet imposable de l’impost sobre béns immobles està constituït per la titularitat dels 
següents drets sobre béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de 
característiques especials: 

 
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis 
públics als quals es trobin afectes 
b) D'un dret real de superfície 
c) D'un dret real d'usdefruit 
d) Del dret de propietat 

 
2. La realització del fet imposable que correspongui, d’entre els definits en l’apartat 
anterior per l’ordre en ell establert, determinarà la no subjecció de l’immoble a les 
restants modalitats previstes en aquest. 
 
3. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de 
béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els definits 
com a tals en les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 
 
4. No estan subjectes a aquest impost: 
 
a) Les carreteres, els camins, les restants vies terrestres i els béns de domini públic 

marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït. 
b) Els següents béns immobles propietat d’aquest municipi: 
 

 b.1. Els de domini públic afectes a ús públic. 
 b.2. Els  de  domini  públic  afectes  a  un  servei  públic  gestionat  directament  per 
        l'Ajuntament i  els  béns  patriomonials, llevat quan es tracti d'immobles cedits a 
        tercers mitjançant contraprestació. 

 
 

Article 2. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, General Tributària que siguin 
titulars del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost, 
d’acord amb l’establert a l’article 1 d’aquesta Ordenança. 
 
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de 
característiques especials, serà substitut del contribuent aquell que hagi de pagar major 
cànon. 
 
2. Els contribuents o substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega tributària 
suportada d’acord amb les normes de dret comú. 
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3. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 
passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració 
encarregada de la gestió tributària mitjançant declaració expressa a aquest efecte, 
sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no 
presenti l’esmentada declaració. No obstant, l’Administració podrà rectificar el domicili 
tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació . 
 
4. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la hisenda pública 
 
 
Article 3. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
2. Els copartíceps o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques esmentades a 
l’article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària respondran solidàriament, i en 
proporció a llurs respectives participacions, de les obligacions tributàries d’aquestes 
entitats 
 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries 
pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles 
solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 
 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
 
5. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions 
tributàries pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats. 
 
6. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament un certificat dels deutes 
per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents 
que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans de la 
data d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 
 
 
Article 4. Exempcions  
 
1. Estaran exempts els següents béns immobles: 
 
a) Els que siguin propietat de l'Estat, comunitats autònomes o de les entitats locals 

que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i 
penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional. 
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b) Els béns comunals i les forestes veïnals de mà comuna. 
c) Els de l'Església  catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat espanyol i 

la Santa Seu sobre afers econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les 
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes 
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut d'allò que 
disposa l'article 16 de la Constitució. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola 
e) Els immobles als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis 

internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers 
destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o llurs organismes oficials. 

f) La superfície de les forestes poblades amb espècies de creixement lent 
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament de les quals  sigui la 
fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbratge sigui la pròpia o normal de 
l'espècie de què es tracti. 

g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos 
terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei 
indispensable per a l'explotació d'aquestes línies. No n’estan exempts, per tant, els 
establiments d'hostaleria, espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades 
a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 

 
2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts: 
 
a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total 

o parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a 
l'ensenyament concertat i sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de 
l’activitat. 

 
Per gaudir d’aquesta exempció caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació: 
-  Certificat emès per l’Administració educativa competent acreditativa de la qualitat de 

centre concertat assignable als edificis i instal·lacions destinades directa i 
exclusivament a les activitats docents objecte d’exempció, així com de la titularitat  del 
concert educatiu del centre. 

-  Certificat emès per la Direcció General de Cadastre acreditatiu de les superfícies dels 
edificis o conjunts urbanístics adscrits exclusivament a l’activitat educativa o a serveis 
complementaris d’ensenyament i assistència docent de caràcter necessari, amb 
indicació del valor cadastral assignat a cadascun dels elements citats. 

 
b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès 

cultural, mitjançant reial decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i inscrits en el Registre 
General a que es refereix l'article 12 com integrants del patrimoni històric, així com 
els compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de 
l'esmentada Llei. Aquesta exempció no abastarà a qualsevol classe de béns urbans 
ubicats dintre del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts 
històrics, globalment integrats en ells, sinó, exclusivament, a aquells que reuneixin 
les següents condicions: 

- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en 
l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny del patrimoni històric espanyol. 

-  En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb un antiguitat igual o superior a 
cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst al reial decret 2159/1978, de 
23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de planejament pel desenvolupament i 
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aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció 
integral en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. 

 
b) La superfície de les forestes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració 

de masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per 
l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, 
comptadors des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti. 

 
c) Els béns dels quals siguin titulars, en els termes previstos en l’article 64 de la Llei 

d’hisendes locals, les entitats sense finalitats lucratives en els termes previstos en 
l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de els entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 
3. Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estaran exempts 
tots els rebuts la quota líquida dels quals no superi els 3,55 €. 
 
4. Els immobles rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 
agrupada corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi no superi 
els 10,82 €. 
 
 
Article 5. Bonificacions 
 
1. S'aplicarà una bonificació del 90 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que 
així se sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que 
constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i 
promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no 
figurin entre els béns del seu immobilitzat.  
 
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu 
següent a aquell en què s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament d’aquestes, 
sempre que durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció 
efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius. 
 
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits: 

- Les obres no hauran d’estar iniciades. 
- El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular 

d'algun dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.  
- Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzat 

d'aquestes empreses. 
 

Amb la sol·licitud  caldrà adjuntar la següent documentació: 
- Certificat de titularitat cadastral de les referències cadastrals per a les quals se 

sol·licita la bonificació. No serà necessària la presentació d’aquest certificat 
cadastral de titularitat en aquells casos en què el sol·licitant aporti còpia del 
rebut de l'impost sobre béns immobles respecte al bé immoble del que se 
sol·licita la bonificació, on consti aquest com a titular cadastral. 

- Comunicació de la data prevista d’inici de les obres d’urbanització o construcció 
de què es tracti, la qual es farà pel tècnic–director competent. 

- Llicència d’obres o sol·licitud d’aquesta davant l’Ajuntament. 
- Acreditació que l’empresa es dedica a les activitats descrites, que es farà 

mitjançant la presentació dels estatuts de la societat. 
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- Certificat expedit per l’administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat 
dels béns immobles objecte de les obres o còpia del balanç de l’empresa, amb 
detall dels béns inclosos a l’immobilitzat 

 
2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, durant 
els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els 
habitatges que gaudeixin, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de 
Catalunya d'un règim de protecció oficial.  
 
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar juntament amb la sol·licitud la següent 
documentació: 

- Còpia de la resolució de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al 
règim de protecció oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent. 

- Cas que no coincideixi el titular cadastral amb el subjecte passiu, caldrà 
acreditar la titularitat del bé del qual se sol·licita la bonificació, mitjançant 
certificat de titularitat cadastral, o aportant l’escriptura pública de titularitat.  

 
3. Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns rústics de 
les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts 
a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 
 
 
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions 
 
1. La concessió de les exempcions de l’article 4.2 i de les bonificacions establertes en 
l’article 5 és de caràcter pregat. 
 
2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s'han 
de presentar a l’Ajuntament i hauran d'anar acompanyades de la documentació 
acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el 
benefici s'entén concedit. 
 
3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran 
efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que 
puguin tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció 
o bonificació es realitzi mentre el rebut o liquidació tributària no hagi guanyat fermesa 
en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els 
requisits exigits per a la seva obtenció. 
 
4. No podrà ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un 
mateix subjecte passiu i objecte tributari. Per aquest motiu serà el subjecte passiu qui 
en la seva sol·licitud indicarà quin serà d’aplicació. Si no se’n determina cap a la 
sol·licitud, s’aplicarà la darrera que se sol·liciti. 
 
 
Article 7. La base imposable i la base liquidable 

 
1. La base imposable de l'impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns 
immobles, que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació 
conformement al que es disposa a les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 
 



 6 

2. La base liquidable de l'impost serà el resultat d'aplicar als béns immobles rústics i 
urbans la reducció establerta a la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals. 
Aquesta reducció no serà d'aplicació als béns immobles de característiques especials. 
 
 
Article 8. Tipus impositiu  i quota 

 
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus 
impositius  següents: 
 
          Béns immobles de naturalesa  urbana: 0,654 per cent 
          Béns immobles de naturalesa rústica: 0,96 per cent 

          Béns immobles de característiques especials: 0,654 per cent 

 
2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les 
bonificacions que siguin d'aplicació. 
 
 
Article 9. Període impositiu i meritament de l'impost 
 
1. L'impost merita el primer dia del període impositiu. 
 
2. El període impositiu coincideix amb l'any natural. 
 
3. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant 
el Cadastre immobiliari tindran efectivitat en el meritament d'aquest impost 
immediatament posterior al moment en que produeixen efectes cadastrals sense que 
l’efectivitat esmentada quedi supeditada a la notificació dels actes administratius 
corresponents. 
 
4. L'efectivitat de les inscripcions cadastrals que resultin dels procediments de 
valoració  col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de 
característiques especials coincidirà amb la data d’efectes cadastrals prevista a la Llei 
48/2002, de 23 de desembre, del Cadastre immobiliari. 

 
 

Article 10. Règim de gestió  
 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via 
de gestió tributària, serà competència de l'Ajuntament i abastaran les funcions de 
reconeixement i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions 
conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de 
cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució de 
recursos que s'interposin contra aquests actes i actuacions per l'assistència i 
informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat, sense 
perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que s'hagin pogut 
realitzar a favor de la Diputació de Lleida, en el qual cas s'estarà al contingut dels 
esmentats acords.  

 
2. Totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es 
tracti de béns immobles rústics s’agruparan en un únic document de cobrament. Als 
efectes de l’exempció establerta a l’apartat 3 de l’article 4 d’aquesta Ordenança, 
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l’import del rebut es calcularà per la suma de totes les quotes líquides que integren el 
document de cobrament.  
 
 
Article 11. Padrons tributaris 
 
1. L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en la 
resta de documents expressius de les seves variacions elaborats a l’efecte per la 
Direcció General del Cadastre. 
 
2. La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de llista 
cobratòria anual, que, un cop aprovada, s'exposarà al públic durant el termini de trenta 
dies hàbils perquè els interessats puguin examinar-la i, en el seu cas, formular les 
reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la 
Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes 
passius.  
 
3. Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició 
regulat a l'article 14 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, d’hisendes locals. 
 
4. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de 
cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d'edictes publicats al Butlletí 
Oficial de la Província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de comunicació. En cap 
cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos. 
 
 
Article 12. Liquidacions tributàries 
 
1. L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i 
negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre 
immobiliari. Aquestes liquidacions es practicaran per cadascun dels períodes 
impositius, a partir del dia següent en què es varen produir els fets, actes o negocis 
que originin la incorporació o modificació cadastral. 
 
2. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb l’article 102 de la Llei 58/2003 
General Tributària i s'atorgarà el període de pagament de l'article 20 del Reglament 
general de recaptació. 
 
3. Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a 
l'article 14 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, de hisendes locals. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 6 d’octubre de 2003 
i publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província núm. 148 del 2.12.2003,                                          
començarà a regir el dia 1 de gener de 2004, i continuarà vigent mentre no se n'acordi 
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, 
restaran vigents. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 
 
El Secretari                                                            Vist i plau 
                                                                               L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència: 
 
Els articles 2n, 3r, 8è i 12è van ser modificats per acord del ple de 8.11.2004,  BOP 
núm. 165 del 30.12.2004 
 
 
El secretari.- 
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ORDENANÇA FISCAL  NUM. 2 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 

 

 

Article 1. Fet imposable 

 

1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la 
titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa aptes per a circular per les vies públiques 
qualsevol que siguin la seva classe i categoria. 

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els 
registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest 
impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i 
matrícula turística. 

3. No estan subjectes a l'impost: 
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu 

model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, 
certàmens o curses limitades als d'aquesta naturalesa. 

b) Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega 
útil dels quals no sigui superior a 750 quilos. 

 

Article 2. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària a nom de les 
quals consti el vehicle en el permís de circulació. 

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 
passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració 
encarregada de la gestió tributària, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, 
sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no 
presenti l’esmentada declaració. No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili 
tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. 

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la hisenda pública. 

 

Article 3. Responsables 

 

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col⋅laborin a cometre-la. 

2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d’aquestes entitats. 
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3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran 
d’elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués 
adjudicat. 

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

5. En el supòsit de cessament de les activitats de la societat, els administradors seran 
responsables subsidiaris de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data 
de cessament. 

6. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament un certificat dels deutes 
per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents 
que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans la 
data d’adquisició de l’explotació econòmica. 

7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 

 

Article 4. Exempcions i bonificacions 

 

1. Estaran exempts d'aquest impost: 
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la 

defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 

diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin 
súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat 
en la seva extensió i grau. Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o 
oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 

c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis 
internacionals. 

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al 
trasllat de ferits o malalts. 

e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior 
a 350 kg i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 
km/h, projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l'ús d'una 
persona amb alguna disfunció o incapacitat física. 

 
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i per al seu 
ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes 
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als 
destinats al seu transport. 

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als 
subjectes passius beneficiaris d’aquestes per a més d'un vehicle simultàniament. 

A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalia 
aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. 
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Per poder gaudir d’aquesta exempció els interessats hauran de presentar davant de 
l’Ajuntament la següent documentació: 

- El certificat de la minusvalia que els afecta emès per l’òrgan competent. 

- Declaració de la destinació del vehicle, així com de les persones que es transporten 
en el vehicle per al qual es sol·licita l’exempció. 

 
f) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 

transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, 
inclosa la del conductor. 

g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció 
agrícola. 

 

2. Bonificacions: 

a) Gaudiran d’una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’impost, incrementada o 
no, els vehicles històrics, o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc 
anys el dia de la meritació del tribut contants a partir de la data de la seva fabricació. 
Si aquesta no es coneixés, es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació 
o, en el seu defecte, la data en que el corresponent tipus o variant es deixés de 
fabricar. 

L’ajuntament aplicarà d’ofici aquesta bonificació quan tingui coneixement de les dades 
esmentades. Quan no sigui així, l’interessat haurà de sol.licitar-ho adjuntant una còpia 
del permís de circulació. 

 

Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions 

 

1. La concessió de les exempcions establertes en l’article 4.1.e) i g) són de caràcter 
pregat. 

2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en  l’article 4 
d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar a l’Ajuntament i hauran 
d'anar acompanyades de la documentació acreditativa, indicant les característiques 
dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. L'acord pel qual s'accedeixi a la 
petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. 

3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran 
efectes des del període impositiu  següent a aquell en què se sol·liciti, sense que 
puguin tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció 
o bonificació es realitzi mentre el rebut o la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa 
en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els 
requisits exigits per a la seva obtenció. 

 

Article 6. Quota tributària 

 

1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació 
sobre aquestes del coeficient del  1,722. En el cas de les motocicletes s’hi aplica el 
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coeficient 1,80. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat 
quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 

2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes 
vigents en aquest municipi serà el següent: 

 
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES Tarifa   

Llei € 
Coef. Tarifa € 

municipal 
a) TURISMES 
- De menys de 8 cavalls fiscals 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals 
- De més de 20 cavalls fiscals 
 

 
12,62 
34,08 
71,94 
89,61 

112,00 

 
1,722 
1,722 
1,722 
1,722 
1,722 

 
21,73 
58,69 

123,88 
154,31 
192,86 

b) AUTOBUSOS 
- De menys de 21 places 
- De 21 a 50 places 
- De més de 50 places 

 
83,30 

118,64 
148,30 

 
1,722 
1,722 
1,722 

 
143,44 
204,30 
255,37 

c) CAMIONS 
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 

 
42,28 
83,30 

118,64 
148,30 

 
1,722 
1,722 
1,722 
1,722 

 
72,80 

143,44 
204,30 
255,37 

d) TRACTORS 
- De menys de 16 cavalls fiscals 
- De 16 a 25 cavalls fiscals 
- De més de 25 cavalls fiscals 

 
17,67 
27,77 
83,30 

 
1,722 
1,722 
1,722 

 
30,43 
47,82 

143,44 
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 

 
 
 

17,67 
27,77 
83,30 

 
 
 

1,722 
1,722 
1,722 

 
 
 

30,43 
47,82 

143,44 
f) D’ALTRES VEHICLES 
- Ciclomotors 
- Motocicletes fins a 125 cc 
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc 
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc 
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc 
- Motocicletes de més de 1.000 cc 

 
4,42 
4,42 
7,57 

15,15 
30,29 
60,58 

 
1,722 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 

 
7,61 
7,96 

13,63 
27,27 
54,52 

109,04 
 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que 
disposa l’annex V del Reglament general de vehicles Reial decret 2822/1998, de 23 de 
desembre, el qual derogà l’article 260 del Codi de la circulació a què es refereix la regla 
3a de l’article 1r del Reial decret 1576/1989, de 22 de desembre.  
 
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les 
tarifes serà el que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat. En el 
seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament general de vehicles pel que respecta 
als diferents tipus de vehicles i cal tenir en compte, a més, les regles següents: 
 
a) S’entén per furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de turisme al transport mixt de 

persones i coses, per mitjà de supressió de seients i vidres, l’alteració de les mides i 
de la disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquin essencialment el 
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model del qual deriva. Les furgonetes tributen com a turismes, d’acord amb la seva 
potència fisca, excepte en els casos següents: 

 
a.1) Si el vehicle s’habilita per transportar més de 9 persones, tributarà com a 
autobús. 
 
a.2) Si el vehicle estgà autoritzat per al transport de més de 525 quilograms de 
càrrega útil, tributa com a camió. 

 
b) Quan a l’aplicació d’aquest impost, els motocarros tenen la consideració de 

motocicletes i, per tant, tributen segons la capacitat de la seva cilindrada. 
c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributen simultàniament i per separat el que 

ocasioni la potència tractora i els remolcs i semiremolcs que arrossegui. 
d)  Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semiremolcs que, d’acord amb la seva capacitat, 

no estiguin obligats a matriculació, es consideren com a aptes per a la circulació des 
del moment que se n’hagi expedit la certificació corresponent per part de la 
delegació d’indústria o, en tot cas, quan estiguin realment en circulació. 

e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ser 
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributen per 
les tarifes corresponents als tractors. 

 
Reglamentàriament es determina el concepte de les diverses classes de vehicles i les 
regles per a l’aplicació de les tarifes. 
 
 
Article 7. Període impositiu i acreditació de l'impost 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera 
adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què 
es produeix aquesta adquisició. 
 
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. 
 
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es 
prorratejarà per trimestres naturals i es pagarà la que correspongui als trimestres que 
resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició. 
 
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per substracció o robatori del 
vehicle es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu 
pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la 
meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de trànsit, 
aquest inclòs. 
 
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi pagat la quota, el 
subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució de l’import que, per aplicació del prorrateig 
previst en el punt 4, li correspont percebre. 
 
6. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan 
intervingui un venedor de vehicles amb establiment obert a l’Estat per a aquesta 
activitat, d’acord amb el que estableix l’article 33 del Reglament general de vehicles, no 
es procedirà al prorrateig del deute, però el vehicle no s’inclourà en el padró fiscal de 
l’exercici següent.  
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Les baixes temporals per transmissió tindran una durada màxima d’un any. 
 
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou entregat al compravenda no cal 
que l’adquirent pagui l’impost corresponent a l’any d’adquisició. 
 
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent pagar la 
quota de l’impost segons el previst al punt 3 d’aquest article. 
 
 
Article 8. Règims de declaració i d’ingrés 
 
 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via 
de gestió tributària correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de 
circulació del vehicle. 
 
2. En el cas d’altes per primera adquisició de vehicles o quan aquests es reformin de 
manera que s’alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes 
passius presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies 
que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el 
model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària 
imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la 
realització d’aquesta. S'acompanyarà la documentació acreditativa de la  compra o 
modificació, el certificat de les característiques tècniques i el document nacional 
d'identitat o el codi d'identificació fiscal del subjecte passiu. 
 
3. Proveït de l’autoliquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de 
l'impost que resulti de la mateixa en l’entitat bancària col·laboradora. 
Aquesta autoliquidació tindrà el caràcter de provisional fins que l'oficina gestora 
verificarà que el pagament s'ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la 
verificació a l'imprès de declaració. 
 
4. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de 
circulació del vehicle, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim 
rebut presentat al cobrament, sens perjudici de l’obligació d’abonar la resta de rebuts 
pendents. 
 
 
Article 9. Padrons 
 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament 
de les quotes anuals de l'impost es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. 
 
2. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre públic de 
trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, 
transferències i canvis de domicili. 
Així mateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de 
domicili fiscal de què pugui disposar l'Ajuntament. 
3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per termini de trenta dies hàbils, 
perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les 
reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la 
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Província simultàniament al calendari fiscal i produirà els efectes de notificació de la 
liquidació a cadascun dels subjectes passius. 
 
4. El pagament de les quotes anuals es realitzarà dins el primer semestre de cada any  
i en el període de cobrament que fixi l’Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d'edictes 
publicats al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici d’utilitzar altres mitjans que es 
creguin més adients. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos 
mesos. 
 
 
Article 10. Gestió per delegació 
 
Si l’Ajuntament delega en la Diputació de Lleida les facultats de gestió de l’impost i 
aquesta les accepta, les normes contingudes en el títol anterior s’han d’aplicar a les 
actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada. 
 
1. L’autoliquidació de l'impost que cal practicar en el cas de noves adquisicions de 
vehicles es presentarà a l'oficina de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de 
Tributs Locals de la Diputació de Lleida. En aquest Organisme es verificarà l'import de 
l'autoliquidació, que prèviament s’haurà ingressat  en l’entitat col·laboradora. Si l'import 
ingressat fos incorrecte, l'Organisme practicarà la liquidació complementària que calgui. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 6 d’octubre de 2003 
i publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província núm. 148 de 2.12.2003,          
començarà a regir el dia 1 de gener de 2004, i continuarà vigent mentre no se n'acordi 
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, 
restaran vigents. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 
 
El Secretari                                                            Vist i plau 
                                                                               L’alcalde 
 
 
 
 
Diligència: 
 
Els articles 2n, 3r i 6è van ser modificats per acord del ple de 08.11.2004, BOP núm. 
165 del 30.12.2004   
 
El secretari.- 
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ORDENANÇA FISCAL  NUM. 3 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 

OBRES 
 
 
 
Article 1r. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal.lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la 
llicència d'obra urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre 
que la seva expedició correspongui a aquest municipi. 
 
2. Les construccions, instal.lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior poden 
consistir en: 
 
A) Obres de construcció d'edificacions i instal.lacions   de tota mena de nova planta  
B) Obres de demolició  
C) Obres en edificis,siguin aquelles que modifiquen la seva disposició interior com les 

que modifiquen el seu aspecte exterior  
D) Alineacions i rasants 
E) Obres de fontaneria i de clavegueram 
F) Obres en cementiris 
G) Qualssevulles altres construccions, instal.lacions o obres que requereixin llicència 

d'obra urbanística 
 

3. Està exempt del pagament de l’Impost la realització de qualsevol construcció, 
insta.lació o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les 
Entitats Locals, que estant-hi subjectes, vagi a ser directament destinada a carreteres, 
ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les 
seves aigües residuals, encara que la seva gestió correspongui a Organismes 
Autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com a conservació. 
 
 
Article 2n. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003, General 
Tributària, els propietaris dels immobles sobre els que es realitzin les construccions, 
instal.lacions o obres sempre que siguin propietaris de les obres. En els altres casos, es 
considera contribuent el qui tingui la condició de propietari de l'obra. 
 
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol.licitin 
les llicències corresponents o realitzin les construccions, les instal.lacions o les obres, si 
no eren els mateixos contribuents. 
 
 
Article 3r. Base imposable, quota i acreditament 

 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, la instal.lació o l'obra, que no formen part en cap cas, l’Impost sobre el 
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Valor Afegit i altres impostos anàlegs propis de règims especials, ni tampoc les taxes, 
preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionats amb 
aquestes construccions, instal.lacions o obres, ni tampoc els honoraris de profesionals, 
el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, 
estrictament, el cost d’execució material. L’import mínim de la base imposable és de  
1.200,00 €. 
 
2. La quota de l'impost és el resultat d'aplicar la base imposable al tipus de gravamen. 
 
3. El tipus de gravamen és el  4%. 
 
4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal.lació o l'obra, 
encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent. 
 
 
Article 4t. Gestió  
 
1. Quan es concedeix la llicència preceptiva, es practica una liquidació provisional i la 
base imposable es determina en funció del pressupost de referència que consti al 
projecte visat pel Col.legi Oficial d'Arquitectes Superiors que hagi presentat l'interessat. 
Si no fos així, la base imposable, la determinen els serveis tècnics municipals en base 
als mòduls mínims vigents fixats pel Col.legi citat. 
 
2. A la vista de les construccions, les instal.lacions o les obres realitzades efectivament i 
del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa 
corresponent, pot modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix l'apartat 
anterior, i practicar la liquidació definitiva corresponent i exigir del subjecte passiu o 
reintegrar-li, si és el cas, la quantitat que correspongui. 
 
3. Els subjectes passius han de presentar una declaració-liquidació, segons model 
aprovat per l'Ajuntament, prèvia a la sol.licitud de la llicència, davant de l'oficina gestora 
corresponent o be la tresoreria municipal, mitjançant diners en efectiu o taló conformat. 
Juntament amb la concessió/denegació de la llicència s'aprova la liquidació provisional 
de l'impost/retorn de la declaració-liquidació; si la liquidació provisional fos superior a la 
declaració-liquidació el subjecte passiu ha d'abonar la diferència. En cas contrari, 
l'Ajuntament ha de procedir a la devolució de la diferència. 
 

4. El Ple de la Corporació, prèvia sol.licitud del subjecte passiu i per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres atorgarà bonificacions de fins al 95 per 100 de la 
quota de l’impost a favor de les construccions, instal.lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interés social, cultural, històric-artístic o de foment del treball que 
justifiquin tal declaració. 
 
5. L’atorgament d’aquestes bonificacions queda delegada en la Junta de Govern Local 
amb la reserva per part  del Ple de l’Ajuntament, de la facultat de connèixer algun 
expedient concret si la seva importància ho demana. 
 
6. S’atorgaran bonificacions de fins al 50 per 100 a favor de des construccions, 
instal.lacions o obres referents a les vivendes de protecció oficial. 
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Article 5è. Inspecció i recaptació 
 
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzen d'acord amb el que preveu la Llei 
general tributària, les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions 
dictades per al seu desenvolupament. 
 
 
Article 6è. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 
sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplica el règim regulat per la Llei general 
tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província (o de la comunitat autònoma uniprovincial) i serà aplicable a 
partir del dia u de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquesta ordenança, que consta de sis articles i una disposició final, ha estat aprovada 
per l'Ajuntament en sessió celebrada a La Seu d'Urgell el dia quatre de desembre de 
1989.  
 
El secretari                                                Vist i plau 
                                                                  L'alcalde   
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Diligència:  
 
La modificació de l'art.4t va ser aprovada inicialment per acord del ple de data 4.10.93, 
BOP núm.152,  del 18.12.93 
 
L'art 4t, va ser modificat per acord del ple de data 3.10.94,  BOP núm.149 de 10.12.94 
 
L’art.3r, apartat 1, va ser modificat per acord del ple de data 6.10.97, BOP núm. 147 de 
9.12.97 
 
Els art.1r, 3r i 4t van ser modificats per acord del ple de data 4.10.99, BOP núm. 160        
de 30.12.1999. 
 
L’art. 4t va ser modificat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm. 146 de 
2.12.2000. 
L’art.3r va ser modificat per acord del ple de 1.10.01, BOP núm 146 de 6.12.2001 
 
L’art.3r va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 2.12.2003   
 
Els article 2n, 3r i 4t van ser modificats per acord del ple de 08.11.04, BOP núm. 165 de 
30.12.2004 
 
El secretari.- 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 4 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS 

DE NATURALESA URBANA 
 
 
Article 1. Fet imposable 
 
1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut 
municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que 
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i els terrenys integrats en els béns 
immobles de característiques especials, i que es manifesti a conseqüència de la 
transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de 
qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats. 
 
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en: 
 
a) Negoci jurídic mortis causa. 
b) Negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït. 
c) Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució forçosa. 
d) Expropiació forçosa. 
 
3. No estan subjectes a aquest impost: 
 
a) L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de 

rústics a efectes de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència està subjecte 
l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració 
d’urbans i de característiques especials a efectes de l’esmentat impost sobre béns 
immobles, amb independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o 
en el Padró. 

b) Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les 
adquisicions que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquin i les transmissions 
que es facin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 

c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o 
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 

 
4. No s'acreditarà aquest impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana 
derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, 
escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a 
excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 108 de la Llei 
43/1995, de 27 de desembre, de l'impost sobre societats, quan no estiguin integrats en 
una branca d'activitat. 
 
5. No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa 
urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos 
d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a 
les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i el Reial decret 1251/1999, 
de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 
 
6. En la posterior transmissió dels terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a través 
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de 
la transmissió de les operacions citades en els apartats 3.b), 3.c), 4 i 5. 
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Article 2. Subjectes passius 
 
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 

gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a 
que es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària que adquireixi el 
terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a 
què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària que transmeti el 
terreny o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 

 
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la 
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o 
l’entitat a què es refereix l’article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària que adquireixi 
el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, 
quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 
 
3. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 
passiu canviï el seu domicili estarà obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament, mitjançant 
declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes 
davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant, 
l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant 
l’oportuna comprovació. 
 
 
Article 3. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les 
esmentades entitats. 
 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran 
d’elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués 
adjudicat. 
 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. 
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
 
5. En el supòsit de cessament de les activitats de la societat, els administradors seran 
responsables subsidiaris de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data 
de cessament. 
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6. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament un certificat dels deutes 
per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents 
que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans de la 
data d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 
 
 
Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de: 

a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud. 
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com conjunt 

historicoartístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons 
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan 
els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu 
càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 

 
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà reunir els següents requisits: 

- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de realitzar durant el 
període de generació del tribut. 
- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor 
cadastral de l’immoble. 
- Si s’ha rebut qualsevol subvenció o ajut destinat a finançar, encara que sigui 
parcialment, el cost de les obres, l’import d’aquests ajuts minorarà el cost de les 
obres als efectes de la determinació del percentatge de l’apartat anterior. 

 
Amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació: 

- Acreditació del fet que  el bé immoble es troba dins del perímetre delimitat com a 
conjunt històricoartístic, o que ha estat declarat individualment d’interès cultural. 
- Llicència municipal que autoritza les obres. 
- Certificat expedit per la direcció de les obres on es posi de manifest que l’actuació 
ha consistit en la realització d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així com 
el cost d’execució d’aquestes. 
- Declaració de les subvencions o ajuts rebuts per a finançar les obres. 

 
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan 
la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents: 
 

a) L’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i altres entitats locals 
a les quals pertany aquest Ajuntament, així com llurs organismes autònoms de 
caràcter administratiu. 

b) Aquest municipi i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, 
a més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu. 

c) Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de 
lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
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d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social 
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades. 

e) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes 
a aquestes. 

f) La Creu Roja Espanyola. 
g) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en 

tractats o convenis internacionals. 
 
3. Es concedirà una bonificació del 25 per 100  de  la quota de l’Impost en les 
transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment 
limitatiu del domini realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels 
descendents de primer grau i adoptats els cònjuges i els ascendents de primer grau i 
adoptants. 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat 
dins del termini establert per a presentar la declaració a l’article 10 d’aquesta 
Ordenança i caldrà adjuntar el document públic d’acceptació d’herència.  
 
 
Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions 
 
1. La concessió de les exempcions de l’article 4.1.b) i 2.c) i la bonificació de l’article 4.3 
són de caràcter pregat. 
 
2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s'han 
de presentar a l’Ajuntament i hauran d'anar acompanyades de la documentació 
acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el 
benefici s'entén concedit. 
 
3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran 
efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin 
tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el  cas que la sol·licitud d’exempció o 
bonificació es realitzi mentre el rebut o la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa 
en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els 
requisits exigits per a la seva obtenció. 
 
 
Article 6. Base imposable 
 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i 
experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys, d’acord amb les següents 
operacions: 
 

a) El valor del terreny en el moment del meritament resultarà del que tingui fixat als 
efectes de l’impost sobre béns immobles. 

b) Quan es revisin els valors cadastrals del municipi, com a conseqüència d’un 
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà, a efectes de 
la determinació de la base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, 
l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 50 per 100, 
llevat que el valor reduït sigui inferior al valor cadastral del terreny abans del 
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procediment de valoració col·lectiva. Aquesta reducció s’aplicarà els cinc primers 
anys d’efectivitat dels nous valors. 

 
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en què els valors cadastrals resultants 
de la fixació, revisió o modificació a què es refereix el paràgraf primer siguin inferiors als 
vigents fins aleshores. 
 
 
Article 7. Tipus de gravamen i quota 
 
1. D'acord al que preveu l'article 108.2 de la Llei 39/1988, per determinar l'import de 
l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el 
percentatge anual que resulti del quadre següent: 
 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i 
cinc anys, el 2,6 %. 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys, 
el 2,4 %. 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze 
anys, el 2,4 %. 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys, 
el 2,4 %. 

 
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 26 per cent. 
 
 
Article 8. Període de generació i acreditació 
 
1. L'impost s'acredita:  
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per 

causa de mort, en la data de la transmissió. 
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, 

en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 
 
2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor 
que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets 
transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la 
constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini 
sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les 
fraccions d'any. 
 
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la 
transmissió: 
 
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i 

quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un 
registre públic, la de defunció de qualsevol dels signants o la de lliurament a un 
funcionari públic per raó del seu ofici. 

 
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant. 
 
4. El període de generació no podrà ser inferior a un any. 
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Article 9. Nul·litat de la transmissió 
 
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha 
tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la 
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre 
aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que 
aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució 
en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix 
efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions 
recíproques a què es refereix l'article 1295 del Codi civil. Encara que l'acte o el 
contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per 
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a 
cap devolució. 
 
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no 
s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a 
tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i 
l’assentiment a la demanda. 
 
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva 
qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos 
suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos 
resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la 
devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer. 
 
 
Article 10. Règim de gestió 
 
1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant de l’Ajuntament la 
declaració de la transmissió efectuada, on s’han d’incloure tots els elements de la 
relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.  
 
2. Cal presentar una declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i 
tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar 
expressament la referència cadastral. 
 
3. A la declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on constin els actes o els 
contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris 
necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i 
bonificacions que es sol·licitin. 
 
4. Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la 
data en què es produeixi l’acreditament de l’impost: 
a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils. 
b) Quan es tracti d’actes  per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables 

fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. 
 
5. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’Ajuntament la 
realització del fet imposable en els mateixos terminis: 

a) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals 
a títol lucratiu, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant 
o la persona que constitueix o que transmet el dret real de què es tracti. 
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b) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals 
a títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es 
transmeti el dret real de què es tracti. 

 

6. Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera 
quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que 
han autoritzat en el trimestre anterior, i en què s'hi continguin els fets, els actes o els 
negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb 
excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del 
mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, 
actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació 
de firmes.  
 
 
Article 11. Liquidacions tributàries 
 

1. L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i 
negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre 
immobiliari. Aquestes liquidacions es practicaran per cadascun dels períodes 
impositius, a partir del dia següent en què es varen produir els fets, actes o negocis que 
originin la incorporació o modificació cadastral. 
 
2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No 
obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari 
portador de la declaració. 
 
3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per un mitjà diferent de 
la declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per 
l’Administració. Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel 
contribuent (mentre no se n'hagi justificat el canvi) és eficaç en dret. 
 
4. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb l’article 102 de la Llei 58/2003 
General Tributària i s'atorgarà el període de pagament de l'article 20 del Reglament 
general de recaptació. 
 
5. Contra l'esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a 
l'article 14 de la Llei 39/1988, d'hisendes locals, de 28 de desembre. 
 
 
Article 12. Comprovació i investigació 
 
1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es 
preveu en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu 
desenvolupament. 
 
2. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de 
les sancions que els corresponguin en cada cas, i, en particular, quan l’impost s’exigeix 
en règim d’autoliquidació, hom aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària i en 
el Reial decret 1930/1998, d'11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim 
sancionador tributari. 
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3. La manca de presentació de les declaracions o els documents a què fan referència, 
respectivament, els apartats 1 i 3 de l’article 9 d’aquesta Ordenança, la presentació fora 
de termini previ requeriment de l’Administració tributària o la presentació de forma 
incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions greus.  
 
 
Article 13. Data d'aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el  6 d’octubre de 2003, i 
publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província núm. 148 de 2.12.2003, 
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2004 i continuarà vigent mentre no se 
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
 
Disposició addicional 
 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 
El Secretari                                                            Vist i plau 
                                                                               L’alcalde 
 
 
 
 

 
 
 

Diligència: 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 1.10.01, BOP núm.146 de 
6.12.2001 
 
Els article 2n, 3r, 7è i 11è van ser modificats per acord del ple de 08.11.2004,  BOP 
núm. 165 del 30.12.2004  
 
El secretari.- 
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ORDENANÇA FISCAL GENERAL NUM. 5 
REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

 
 
Capítol I 
Fet imposable 
 
Article 1r. 
 
1. El fet imposable de les contribucions especialss el constitueix l'obtenció d'un benefici 
o d'un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a 
conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de 
serveis públics de caràcter municipal per part d'aquest municipi. 
 
2. Les contribucions especials es fonamenten en la simple realització de les obres o en 
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva 
exacció és independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els 
subjectes passius. 
 
 
Article 2n. 
 
1. Tenen la consideració d'obres i serveis municipals els següents: 
 
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre dels  seu àmbit de competència per 

atendre les finalitats que se li han atribuït. 
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hi hagin 

atribuït i aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagués assumit. 
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb 

aportacions econòmiques d'aquest municipi. 
 
2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conserven el seu 
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert: 
 
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils  el capital social dels quals 

fos de titularitat municipal. 
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi. 
c) Associacions de contribuents. 
 
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte 
de la seva recaptació s'ha de destinar íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de 
l'establiment o ampliació del servei que les origina. 
 
 
Article 3r 
 
El municipi pot potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions 
especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, 
establertes en l'article 1r. d'aquesta ordenança general: 
 
a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades. 
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b) Per la primera instal.lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, 
de xarxes de clavegueres i desguàs d'aigües residuals. 

c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i  per la instal.lació de xarxes de 
distribució d'energia elèctrica. 

d) Per l'eixamplement i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i 
pavimentades i per la modificació de les rasants. 

e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidor i boques de reg de les vies 
públiques urbanes. 

f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis. 
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques. 
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració 

d'aigües per al proveïment. 
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col.lectors generals. 
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció. 
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys 

contra crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua. 
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a instal.lar xarxes i canonades de 

distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis 
de comunicació i informació. 

m) Per la realització o l'establiment o ampliació de qualsevol altra obra o servei 
municipal. 

 
 
Capítol II 
Exempcions i bonificacions 
 
Article 4t. 
 
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixen altres beneficis fiscals que 
els que s'estableixen per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis 
internacionals. 
 
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix 
l'apartat anterior, ho han de fer  constar davant del municipi, mencionant expressament 
el precepte que considerin que empara el seu dret. 
 
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les 
quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les 
bonificacions no es poden distribuir entre els altres subjectes passius. 
 
 
Capítol III 
Subjectes passius 
 
Article 5è. 
 
1. Tenen la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals 
les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 
58/2003 General Tributària que es beneficien especialment per la realització de les 
obres o per l'establiment dels serveis municipals que originen l'obligació de contribuir. 
 
2. Es consideren persones beneficiades especialment: 
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a) En les contribucions especials per realització d'obres  o establiments o ampliació de 
serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris. 

b) En les contribucions especials per realització d'obres  o establiment o ampliació de 
serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en 
siguin titulars. 

c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció 
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances 
que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi. 

d) En les contribucions especials per construcció de  galeries subterrànies, les 
empreses subministradores que les hagin d'utilitzar. 

 
 
Article 6è. 
 
1. Sens perjudici, si és el cas, d'allò que disposa  l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta 
ordenança general, les contribucions especials recauen directament sobre les persones 
naturals o jurídiques que apareixen en el Registre de la Propietat com a propietàries o 
posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de 
l'Impost sobre activitats econòmiqes, com a titulars de les explotacions o negocis 
afectats per les obres o serveis, en la data en què s'acabin o en la data en què comenci 
la seva prestació. 
 
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de 
propietaris han de facilitar a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu 
coeficient de participació en la comunitat, per tal de  girar les quotes individuals. Si no 
es fa així, s'entén acceptat el fet que es giri una quota única, de la distribució de la qual 
s'ha docupar la mateixa comunitat. 
 
Capítol IV 
Base imposable 
 
Article 7è. 
 
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 
90 per cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per 
l'establiment o ampliació dels serveis. 
 
2. El cost esmentat estè integrat pels següents conceptes: 
 
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans 

i programes tècnics. 
b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació 

dels serveis. 
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat 

que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al 
municipi, o el d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de 
patrimoni de l'Estat. 

d) Les indemnitzacions que escaiguin per l'enderrocament  de construccions, destrucció 
de plantacions, obres o instal.lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels 
béns que s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar. 
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e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi hagi d'apel.lar al 
crèdit per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que 
cobreixen en el cas del seu fraccionament general. 

 
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis té caràcter de simple previsió. Si el 
cost real resulta major o menor que el previst, es prend el major a efectes del càlcul de 
les quotes corresponents. 
 
4. Quan es tracti de les obres o els serveis a què es refereix l'article 2n.,1.c) d'aquesta 
ordenança, o de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què 
es refereix l'apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions 
especials es determina en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de 
les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o 
servei. En tot cas, cal respectar el límit del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer 
d'aquest article. 
 
5. Als efectes de determinar la base imposable, s'entén per cost suportat pel municipi la 
quantia que resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis 
que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o 
privada. Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili 
tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas es procedeix d'acord amb el que 
s'indica en l'apartat 2 de l'article 9è d'aquesta ordenança general. 
 
Article 8è 
 
La corporació determina en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de 
l'obra que suportat i que constitueix, en cada cas concret, la base imposable de la 
contribució especial de què es tracta, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es 
refereix l'article anterior. 
 
 
Capítol V 
Quota tributària 
 
Article 9è. 
 
1. La base imposable de les contribucions especials es reparteix entre els subjectes 
passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb 
les regles següents: 
 
a) Amb caràcter general s'apliquen conjuntament o separada, com a mòduls de 

repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu 
volum edificable i el valor cadastral als efectes de l'Impost sobre béns immobles. 

b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es poden 
distribuir entre les entitats o societats que cobreixen el risc per béns situats en aquest 
municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades l'any immediatament 
anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l'import 
de les primes que aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius 
fins que s'amortitza totalment. 

c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 3r.,m) d'aquesta ordenança general, 
l'import total de la contribució especial es distribueix entre les companyies o 
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empreses que les hagin d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció 
a la seva secció total, encara que no les usin immediatament. 

 
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels 
serveis municipals, s'atorgui una subvenció o auxili econòmic a qui tingués la condició 
de subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionen per aquesta raó, 
l'import d'aquesta subvenció o auxili s'ha de destinar, primerament, a compensar la 
quota de la persona o entitat corresponent. L'excés, si n'hi ha, s'ha d'aplicar a reduir, a 
prorrata, la quota de la resta de subjectes passius. 
 
 
Article 10è. 
 
1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents 
trajectes, trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga 
en el grau d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es 
consideren en conjunt als efectes del repartiment i, en conseqüència, per determinar  
les quotes individuals hom no es basa únicament en el cost especial del tram o secció 
que afecti immediatament cada contribuent. 
 
2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte 
els metres lineals de façana dels immobles, s'entén per finques amb façana a la via 
pública no només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la 
façana sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva 
situació en relació a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de 
l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es mesura, en aquests casos, per la 
del solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, de la 
reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais lliures. 
 
3. Quan el trobament de dues façanes estigui format per un xamfrà o s'uneixin en una 
corba, es consideren als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la 
longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se suma a les 
longituds de les façanes immediates. 
 
 
Capítol VI 
Acreditament 
 
Article 11è. 
 
1. Les contribucions especials s'acrediten en el moment que les obres s'hagin realitzat o 
comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es 
produeix per a cada un dels subjectes passius des que s'hagin executat les que 
corresponen a cada tram o fracció de l'obra. 
 
2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat 
l'acord concret d'imposició i ordenació, el municipi pot exigir el pagament a la bestreta 
de les contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. 
No es pot exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les 
quals hom va exigir la bestreta corresponent. 
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3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es té en compte als 
efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es 
preveu en l'article 5è d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret 
d'ordenació figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la 
seva aprovació i que hagués pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb el que es 
disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan la persona que hi figuri com a subjecte 
passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els drets sobre 
els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre l'aprovació 
d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, està obligada a notificar a 
l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini d'un mes des de la data 
de la transmissió. Si no ho fa, l'administració esmentada pot exigiri el cobrament a qui 
figura com a subjecte passiu en l'expedient mencionat. 
 
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la 
prestació del servei, es determina els subjectes passius, la base i les quotes 
individualitzades definitives, i es giren les liquidacions que corresponguin i es 
compensen, com a lliurament a compte, els pagaments que s'haguin fet a la bestreta. 
Aquesta determinació definitiva, la realitzen els òrgans competents del municipi, 
ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de 
què es tracti. 
 
5. Si els pagaments tots a la bestreta, els haguessin efectuat persones que no tenen la 
condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de 
la quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practica d'ofici la 
devolució corresponent. 
 
 
Capítol VII 
Gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
 
Article 12è. 
 
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es 
realitza en la forma, terminis i condicions que estableixen la Llei general tributària, les 
altres lleis de l'Estat que la regule i les disposicions dictades que la desenvolupen. 
 
 
Article 13è. 
 
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi pot concedir, a 
sol.licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de 
cinc anys. En tot cas s'ha de garantir el pagament del deute tributari, que inclou l'import 
de l'interès de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, prenda, aval 
bancari o una altra garantia suficient que satisfaci la corporació. 
 
2. La concessió del fraccionament o ajornament implica la conformitat del sol.licitant 
amb l'import total de la quota tributària que li correspongui. 
 
3. La falta de pagament implica la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició 
de certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos 
corresponents. 
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4. El contribuent pot, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o 
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a 
més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel.la la garantia constituïda. 
 
5. D'acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la qual es realitzin les 
obres, la seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i 
l'import de les quotes individuals, el municipi pot acordar d'ofici el pagament fraccionat 
amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos 
puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin oportuns. 
 
 
Capítol VIII 
Imposició i ordenació 
 
Article 14è. 
 
1. L'exacció de les contribucions especials requereix l'adopció prèvia per part del 
municipi de l'acord d'imposició en cada cas concret. 
 
2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que 
hagi de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es pot realitzar fins que no 
s'hagin aprovat la seves ordenacions concretes. 
 
3. L'acord d'ordenació o ordenança reguladora s'ha d'adoptar inexcusable i ha de 
contenir la determinació del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de 
repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o 
ordenança reguladora es remet en les altres qüestions, a aquesta Ordenança general 
de contribucions especials. 
 
4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després 
de determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes s'han de notificar 
individualment a cada subjecte passiu. Si no se'n coneix elnom i/o el domicili, es notifica 
mitjançant edictes. Els interessats poden formular recurs de reposició davant de 
l'Ajuntament, en relació a la procedència de les contribucions especials, del percentatge 
del cost que hagin de satisfer les persones beneficiades especialment o de les quotes 
assignades. 
 
 
Article 15è. 
 
1. Quan aquest municipi col.labori amb una altra entitat local en la realització de les 
obres o l'establiment o ampliació de serveis i sempre que s'imposin contribucions 
especials, cal observar les regles següents: 
a) Cada entitat conservarà les seves competències  respectives conforme als acords 

concrets d'imposició i ordenació. 
b) Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la 

col.laboració econòmica de l'altra, a la primera li corresponen la gestió i la recaptació 
de la contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior. 

 
2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovi una d'aquestes entitats, la 
unitat d'actuació queda sense efecte, i cada una d'elles adopta, per separat, les 
decisions que escaiguin. 
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Capítol IX 
Col.laboració ciutadana 
 
Article 16è. 
 
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es poden constituir en associació 
administrativa de contribuents i poden promoure la realització d'obres o l'establiment o 
ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometen a pagar la part que s'hagi 
d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetís, a més de la 
que els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei. 
 
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o 
ampliació de servei promoguts pel municipi poden, també, constituir-se en associacions 
administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació 
de les contribucions especials. 
 
 
Article 17è. 
 
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es 
refereix l'article anterior, ha de prendre l'acord la majoria absoluta dels afectats, sempre 
que representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer. 
 
 
Capítol X  
Infraccions i sancions 
 
Article 18è. 
 
1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que 
els corresponguin en cada cas, s'apliquen les normes contingudes en la Llei general 
tributària. 
 
2. La imposició de sancions no suspèn, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les 
quotes acreditades no prescrites. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva 
derogació expresses. 
 
Aquesta ordenança, que consta de 18 articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en 
sessió celebrada el dia quatre de desembre de 1989. 
 
El secretari                                               Vist i plau 
                                                                L'alcalde       
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Diligència: 
 
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 08.11.2004, BOP núm. 165 del 
30.12.2004 
 
 
El secretari.- 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 6  
REGULADORA DE  LA TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
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 diposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
expedició de documents administratius, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa, el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixin i 
d'expedients de què entenguin l'administració o les autoritats municipals. 
 
2. A aquests efectes, s'entén tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara 
que no hi hagi sol.licitud expressa de l'interessat. 
 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions 
fiscals no està sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estan les consultes 
tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius 
contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la prestació de serveis 
o a la realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o 
l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per 
una altra taxa municipal o pels quals aquest Ajuntament exigeixi una taxa. 
 
4.No s’efectuaran compulses de certificats emesos per l’Ajuntament. Qui dessitgi 
acreditar el fet haurà de demanar un altre certificat. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària que sol.licitin, provoquin o 
en l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
 
Article 4t. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42.1 de la Llei 58/2003 
General Tributària. 
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2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en  els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003 General Tributària. 
 
 
Article 5è. Exempcions subjectives 
 
Gaudeixen d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents 
circumstàncies: 
 
1a. Haver estat declarades pobres per precepte legal. 
 
2a. Estar inscrits en el Padró de la Beneficiència com a pobres de solemnitat. 
 
3a. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de 
fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual hagin estat declarats 
pobres 
 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s'assenyala segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa 
que conté l'article següent. 
 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 
 
3. Les quotes que resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementen en un 50 
per cent quan els interessats sol.licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels 
expedients que motivin l'acreditament. 
 
4. Aquestes quotes es podran exigir per autoliquidació. 
 
 
Article 7è. Tarifa 
 
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:  
 

 Epígraf primer: Censos de població d’habitants 
 

€ 

1 Rectificació de noms, cognoms, i altres errors consignats en els fulls 
d’empadronament  

1,45 

2 Altes, baixes i alteracions en el padró d’habitants  3,65 
3 Certificacions d’empadronament en el cens de població:       
 a) Vigents 3,65 
 b) De censos anteriors  3,65 

4 Certificats de convivència i residència  3,65 
5 Certificats sobre censos de població d’habitants emesos a  petició d’òrgans 

municipals  
0,75 

6 Volants d’empadronament 3,65 
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Epígraf segon:  Certificacions i compulses 
€ 

   
1 Altres certificacions  1,45 
2 Diligència de confrontació de documents  1,45 
3 Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals  1,45 
4 Certificats de documents municipals:      
 Vigent   3,65 
 Últims 5 anys 7,15 
 Més de 5 anys  14,30 
  

Epígraf tercer: Documents expedits o estesos per les oficines municipals 
 

   
1 Pel visat de documents en general, que no estan expressament tarifats, per cada 

un  
1,45 

2 Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli o DIN-A4 0,15 
3 Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada   DIN-A3 0,20 
  

Epígraf quart: Documents relatius a serveis d’urbanisme 
 

   
1 Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis  165,30 
2 Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol.licitada a instància 

de part  
13,30 

3 Per cada informe que s’expedeixi sobre carasterístiques de terrenys o consulta 
per a edificació a instància de part  

 
13,30 

4 Per cada expedient de concessió d’instal.lació de rètols i mostres 19,90 
5 Per cada còpia de plànol d’alienació de carrers, eixamples, etc, per cada m2 o 

fracció de plànol  
 

3,30 
6 Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de concessió de 

llicència  
3,30 

7 Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en valoració de danys 
per incendis i d’altres peritatges sobre edificis: 
a) Fins a 10.000 PTA. De danys o valor  
b) De 100.001 PTA a 1.000.000 PTA  
c) De 1.000.001 PTA en endavant  

 
 

6,65 
20,15 

330,60 
8 Obtenció de cèdula urbanística  33,10 
9 Expedients de llicències d’obres: 

9.1 Obres menors 
9.2 Obres majors (inclou la placa) 

 
35,00 
90,00 

 9.3  Expedició de plaques de llicència d’obres majors  19,90 
10 Per cada expedient de nova concessió o modificació d’ocupació de la via pública 

amb taules i cadires  
 

33,10 
11 Per cada expedient de nova concessió o modificació d’ocupació de la via pública 

amb quioscos  
 

33,10 
12 Per cada expedient de concessió d’ocupació de la via pública amb materials de 

construcció, tanques, mercaderies  
 

33,10 
13 Per cada expedient de concessió d’obertura de rases o activitats que modifiquin la 

voravia, vorera, calçada de la via pública o qualsevol altra modificació de 
paviment, jardineria o mobiliari urbà a la via pública  

 
 

33,10 
14 Per cada expedient de concessió d’instal.lació de grua, estiqui o no a la via 

pública  
 

79,45 
15 Per cada expedient de concessió d’entrada de vehicles, reserva d’aparcament, etc  33,10 

 Les llicències de canvi de rampa tindran una bonificació del 100%, per l’exercici 
2002 
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16 Expedició placa de gual 15,00 

 Un cop estigui acabada la senyalització i abans de recollir la placa, el sol.licitant 
haurà d’avisar els Serveis Tècnics municipals per tal que comprovin que s’ha fet 
correctament. 

 

17 Per cada expedient de concessió de llicencia de primera ocupació: 
a) Pel primer habitatge o local de negocis  
b) Per cada un dels habitatges o locals de negocis, exclosos el  primer habitatge o 
local  

 
33,10 

 
3,30 

18 Còpies de plànols, per m2, mínim 1 m2: 
  a) Paper de 80 gr. 
  b) Paper vegetal  

 
3,95 
9,95 

19 Documents de la revisió del PGOU:  
 a) Exemplar sencer 198,40 
 b) Còpies de plànols  DIN-A0 i DIN-A1 a color 132,25 
 c) Còpies plànols 6,65 
 d) Fotocòpies a color DIN A-3 6,65 
 e) Fotoòpies b/n i enquadernació de documentació 52,90 
 f) Còpia del Pla General d’Ordenació urbana en suport CD 44,10 
  

Epígraf cinquè:  Altres expedients o documents 
 

   
1 Targetes d’armes  13,30 
2 Informes per accidents de circulació de la Policia Municipa sense croquis ni 

informe tècnic de responsabilitats  
44,10 

 2.a) Per cada croquis a adjuntar 13,30 
 2.b) Per cada informe tècnic de responsabilitats a adjuntar 13,30 

3 Per cada fotografia a adjuntar a l’informe d’atestat 3,30 
4 Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat, 

s’aplica la tarifa anàloga. 
 

   
 Epígraf sisè:  Treballs d’ordinador  
   

1 Programació  28,75 
2 Explotació de programes i màquines :  

               21,60 €/h més 0,07 € per full de 240x11 o bé 
                 0,10 € per full de 377 x 11 
 

 

3 Edifició d’etiquetes:   preu de cost arrodonit a l’alça dels enters.  
   
 Epígraf setè:  Documents relatius als serveis d’Intervenció, Rendes i 

Exaccions i Tresoreria 
 

   
1 Preliquidacions d’impostos  21,60 
2 Preliquidacions de taxes i preus públics  14,45 
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 Epígraf vuitè:  Documents i serveis relatius a la Biblioteca municipal  
   

1 Per  cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada DIN-A4 0,05 
2 Per cada document  que s’expedeixi en fotocòpia, per cada DIN-A3 0,10 
3 Servei d’Internet:    
 a) Per la utilització dels servei d’Internet:        0   a 15 minuts Gratuït 
                                                                        15  a  30 minuts 0,40 
                                                                        30 minuts  a   1 hora 0,90 
                                                                        1 hora a 1:30 hores 1,30 
                                                                        1:30 a 2 hores 1,80 
                                                                        2 a 2:30 hores 2,20 
                                                                        2:30 hores a 3 hores 2,70 
                                                                        3 a 3:30 hores 3,10 
                                                                        3:30 a 4 hores 3,60 
                                                                        4 a 4:30 hores 4,00 
                                                                        4:30  a 5 hores 4,50 
 b) Per cada full imprès 0,05 
 c) Per cada disquet 

 
NOTA: En cas de que es produeixin cues per a l’ús del servei d’internet, 
s’establirà pels responsables de la Biblioteca un ús màxim de 60 minuts. 

0,60 

4 Per pèrdua del carnet de préstec  1,20 
5 Per cada funda de CD retornada en mal estat 1,00 
6 Per la venda de llibres obsolets, per unitat 1,00 
 ALTRES: “L’usuari respondrà de la pèrdua o deteriorament del document rebut en 

préstec. L’usuari que, havent retirat un document en préstec el retorni malmès està 
obligat a restituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició, o si està esgotat, lliurar a 
la biblioteca el valor de l’obra en qüestió, segons taxació feta pel responsable de la 
biblioteca. 

 

 
 
Article 8è. Bonificacions de la quota 
 
No es concedeix cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s'assenyalen 
en la tarifa d'aquesta taxa. 
 
 
Article 9è. Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol.licitud que 
iniciï la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. 
 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, l'acreditament es 
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal 
d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol.licitud prèvia de l'interessat però que redundi en 
benefici seu. 
 
 
Article 10è. Declaració i ingrés 
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1. La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment del segell 
municipal adherit a l'escrit de sol.licitud de la tramitació del document o l'expedient o en 
aquests mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sol.licitud no fos 
expressa. 
 
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de 
procediment administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s'admeten 
provisionalment però no es poden cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa 
s'ha de requerir l'interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes 
corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet, es 
consideraran els escrits no presentats i la sol.licitud s'arxivarà. 
 
3. Les certificacions o documents que expedeixi l'Administració municipal en virtut d'ofici 
de jutjats o tribunals per a tota mena de plets, no es lliuren ni es remeten si prèviament 
no s'ha satisfet la quota tributària corresponent. 
 
 
Article 11è. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s'ajusta al que disposa l'article 181 i següents de la 
Llei 58/2003 General Tributària. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel ple de 
la corporació en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a 
partir del dia 1 de gener de 1992. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.  
 
Aquesta ordenança, que consta d'11 articles, ha estat aprovada per l'Ajuntament en 
sessió plenària celebrada a la Seu d'Urgell, el dia  set d'octubre de 1991.  
 
El secretari                                                      Vist i plau 
                                                                       L'alcalde      
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Diligència:  
 
 
La modificació de l'article 7è, epígraf 2n, 4t, 5è i 8è d'aquesta ordenança va ser 
aprovada inicialment per acord del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovada 
definitivament per no haver-s'hi presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm. 150, 
de 8 dedesembre de 1992. 
 
L'art.7è, epígraf 2n va ser novament modificat per acord del ple de data 4 d'octubre de 
1993, BOP núm.152, de 18.12.93 
 
L'art.7è, epígraf 5è va ser novament modificat per acord del ple de data 3 d'octubre de 
1994, BOP núm. 149 de 10.12.94 
 
L’art.7è. epígraf 3r i 8è van ser modificats i es va crear l’epígraf 11è, per acord del ple 
de data 7 d’octubre de 1996, BOP núm. 149 de 10.12.96.  Correcció errades, BOP 
núm. 15 de 4.2.97 
 
L’art. 7è,  epígraf 8è i 11è van ser modificats i es va crear l’epígraf 12è per acord del ple 
de data  6 d’octubre de 1997, BOP núm. 147 de 9.12.97. 
 
L’art.7è  va ser modificat per acord del ple de data 5 d’octubre de 1998, BOP núm. 150 
de 15.12.98 
L’art.7è va ser modificat per acord del ple de 1.10.01, BOP núm.146 de 6.12.2001 
 
L’art.7è va ser modificat per acord del ple de 4.11.02, BOP núm.157 de 31.12.2002 
 
Els articles 2n i 7è van ser modificats per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 
2.12.2003  
 
Els articles 3r, 4t, 7è i 11è van ser modificats per acord del ple de 08.11.04, BOP núm. 
165  de 30.12.2004 
 
El secretari.-  
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 7  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIO DE  

L'ESCUT DEL MUNICIPI  
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
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 del règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
utilització de l'escut del municipi, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'autorització per a utilitzar l'escut del municipi 
en plaques, marques, noms o usos comercials i industrials, capçaleres, logotips, 
etiquetes i d'altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a instància dels 
interessats.  
 
2. No esta subjecta a aquesta taxa la utilització de l'escut del municipi quan aquest 
Ajuntament l'hagi imposat amb caràcter obligatori. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària, titulars de l'autorització per 
a l'ús de l'escut del municipi. 
 
 
Article 4t. Responsables 
 
1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42.1 de la Llei 58/2003 General 
Tributària. 
 
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003 General Tributària. 
 
 
Article 5è. Exempcions 
 
Gaudeixen d'exempció subjectiva aquells contribuents que són titulars d'empreses que 
exploten serveis públics municipal amb caràcter de monopoli. 
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Article 6è. Quota tributària 
 
1. La quota tributària, de caràcter anual i irreduïble, té una tarifa per concessió i una 

per continuïtat d'ús:  
 € 
A) Per la concessió de l’autorització  6,00 
B) Per la utilització de l’escut, cada any  300,50 

 
2. A les quotes referides, no s'hi pot aplicar cap bonificació. 
 
 
Article 7è. Acreditament 
 
1. En els casos als quals es refereix la lletra A) del número 1 de l'article anterior, la taxa 
s'acredita i neix l'obligació de contribuir des que aquest Ajuntament autoritza l'ús de 
l'escut del municipi. 
 
2. La quota anual per la utilització de l'escut s'acredita inicialment a partir del dia que se 
n'autoritza l'ús i, posteriorment, el primer dia de cada any. 
 
 
Article 8è. Declaració 
 
1. L'autorització per utilitzar l'escut del municipi s'atorga a instància de part i, una 
vegada concedida, s'entén tàcitament i anualment prorrogada mentre el seu titular no hi 
renunciï expressament.  
 
2. La concessió de l'autorització de l'ús de l'escut del municipi s'entén atorgada a la 
persona o l'entitat que l'hagi sol.licitada; els qui el succeeixin han d'obtenir novament 
l'autorització i pagar les quotes corresponents per aquesta taxa. 
 
 
Article 9è. Ingrés de la taxa 
 
1. Quan s'aprova la concessió o la successió de l'autorització el pagament de la quota 
s'efectua mitjançant liquidació prèvia per a ingrés directe, que inclou la que assenyala 
l'article 6è 1.A) i la quota anual de l'exercici en el qual es realitza la concessió o 
successió referida (article 6è 1.B). S'ha de notificar degudament perquè hom procedeixi 
al seu ingrés en els terminis que assenyala el Reglament general de recaptació. 
 
2. En els anys següents al de la concessió o successió de l'autorització, la quota que 
assenyala l'article 6è 1.B) s'ingressa per mitjà de rebut dins dels mateixos terminis de 
recaptació d'aquesta mena de liquidacions.  
 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s'ajusta al que disposen els articles 181 i següents de 
la  Llei 58/2003 General Tributària. 
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Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel ple de 
la corporació en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a 
partir del dia 1 de gener de 1992. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. 
 
Aquesta ordenança, que consta de deu articles i una disposició final, ha estat aprovada 
per l'Ajuntament en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991. 
 
El secretari                                          Vist i plau 
                                                            L'alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència: 
 
L’art.6è va ser modificat per acord del Ple de data 1.10.01, BOP núm.146 de 6.12.2001 
 
Els articles 3r, 4t i 10è van ser modificats per acord del ple de 08.11.04, BOP núm. 165        
de 30.12.2004 
 
El Secretari 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 8  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICENCIA D'AUTOTAXIS 

I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
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 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regeix per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 
39/1988. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de 
les activitats que, en relació amb les llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer a què fa 
referència el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de març, 
s'assenyalen a continuació: 
 
a) Concessió i expedició de llicències. 
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan escaigui el seu atorgament, 

d'acord amb la legislació vigent. 
c) Autorització per a la substitució dels vehicles usats en l'exercici de les llicències, sigui 

aquest canvi de tipus voluntari o per imposició legal. 
d) Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a instància de part. 
e) Diligenciament dels llibres-registre de les empreses de serveis de transport de les 

classes C i D. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents 
les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 
58/2003 General Tributària: 
 
1. La persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la 
llicència o s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència. 
 
2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, bé 
sigui ordinària o extraordinària, i els llibres-registres del qual es diligenciïn. 
 
 
Article 4t. Responsables 
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1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42.1 de la Llei 58/2003 
General Tributària. 
 
2. En són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors  de fallides, concursos, societats i entitats en general,  en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003 General Tributària. 
 
 
Article 5è. Quota tributària 
 
La quota tributària és fixa, determinada segons la naturalesa del servei o activitat, 
d'acord amb la tarifa següent: 
  € 
1. Concessió i expedició de llicències  515,75 
2. Autorització per a la transmissió de llicències 515,75 
3. Substitució de vehicles  55,15 
 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions 
 
No es concedeix cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
 
 
Article 7è. Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les 
lletres a), b) i c) de l'article 2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o 
expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi la 
substitució del vehicle. 
 
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i de diligenciament 
de llibres-registre, s'ha d'acreditar en el moment que s'iniciï la prestació; s'enten com a 
inici el moment que se sol.liciten. 
 
 
Article 8è. Declaració en ingrés 
 
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es 
realitzen a instància de part. 
 
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i 
s'hagin realitzat els serveis sol.licitats, totes les quotes són objecte de liquidació per 
ingrés directe i els contribuents han de procedir al seu pagament en el termini establert 
pel Reglament general de recaptació. 
 
 
 
Article 9è. Infraccions i sancions 
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En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s'ajusta al que disposen els articles 181 i següents de 
la Llei 58/2003 General Tributària. 
 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel ple de 
la corporació en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991, entrarà en vigor a partir 
del dia 1 de gener de 1992. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.  
 
Aquesta ordenança, que consta de 9 articles i una disposició final, ha estat aprovada 
per l'Ajuntament en sessió celebrada el set d'octubre de 1991.  
 
El secretari                                                  Vist i plau 
                                                                    L'alcalde 
 
 
 
 
 
 
Diligència:  
 
La modificació de l'article 5è, epígrafs 1r, 2n i 3r d'aquesta ordenança, va ser aprovada 
inicialment per acord del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovada 
definitivament per no haver-s'hi presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm. 150, 
de 8 de desembre de 1992. 
 
L'art.5è va ser novament modificat per acord del ple de data 4 d'octubre de 1993, BOP 
núm.152 de 18.12.93. 
 
L'art.5è va ser novament modificat per acord del ple de data 3 d'octubre de 1994, BOP 
núm.149 de 10.12.94. 
 
L’art.5è va ser novament modificat  per acord del ple de 9 d’octubre de 1995, BOP núm. 
156 de 21.12.95. 
 
L’art.5è, epígraf primer i segon  va ser modificat per acord del ple de data 7 d’octubre 
de 1996, BOP núm. 149 de 10.12.96. 
 
L’art.5è  va ser modificat per acord del ple de data 5 d’octubre de 1998, BOP num. 150 
de 15.12.98. 
 
L’art.5è va ser modificat per acord del ple de data 4.10.99, BOP núm.160 de 30.12.99.  
 
L’art.5è va ser modificat per acord del ple de 2.10.00, BOP núm. 146  de 2.12.2000. 
 
L’art.5è va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 2.12.2003.  
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Els articles 3r, 4t, 5è i 9è van ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 
de 30.12.2004 
 
El secretari.-  

 
 

ORDENANÇA FISCAL  NUM. 9  
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICENCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS  

 
 
 
I.Fonament i naturalesa  
 
Article 1r.  
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
llicència d'obertura d'establiments, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
 
II. Naixement de l'obligació de contribuir 
 
Article 2n. 
 
1. L'obligació de contribuir s'origina per l'exercici de la indústria, el comerç o la professió 
de què es tracti. 
 
2. Es considera que l'esmentat exercici s'inicia: 
 
a) En el moment en què el titular cursi o estigui obligat a cursar l'alta, el traspàs o el 

trasllat de l'Impost sobre activitats económiques.  
b) Des que el local s'utilitzi o estigui ja en funcionament, obert o no al públic. 
c) Per la domiciliació de societats en locals, escriptoris, oficines, despatxos o estudis, 

on es realitzin activitats comercials, industrials, de serveis, artístiques o profesionals.  
d) Per l'obertura, per part de les esmentades societats, encara que el seu domicili 

estigui fora del terme municipal, d'agències, delegacions, sucursals, oficines o  
locals, àdhuc magatzems tancats al públic i encara que les activitats tributin a 
l'Hisenda Pública per conceptes diferents de l'Impost sobre activitats económiques. 

 
3. Aquestes circumstàncies, manifestades per la inspecció de Rendes i Exaccions, 
determinen el naixement de l'obligació, encara que l'interessat no hagi cursat l'alta, el 
traspàs o el trasllat de la llicència fiscal. 
 
 
III. Persones obligades al pagament  
 
Article 3r.  
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Estan obligats al pagament de l'arbitri, que regula la present Ordenança, les persones 
naturals o jurídiques que siguin titulars d'establiments en els quals es produeixi alguns 
dels següents fets: 
 
a) Primera instal.lació 
 
b) Trasllat de local 
c) Canvi o ampliació d'activitat en relació amb l'Impost sobre Activitats Económiques, 

entenent-se que aquesta existeix sempre que es produeixi un augment de les quotes 
de la tarifa, que no sigui degut a una reforma tributària o a una diferent classificació 
diferent als efectes d'aplicació de les tarifes. 

 
d) Cessió o traspàs de negoci, excepte la mera transformació de la naturalesa jurídica 

de les societats per ministeri de llei. 
 
e) Domiciliació o trasllat de domicili de societats o entitats jurídiques a les quals es 

refereix l'article anterior. 
 
 
IV. Particularitats  
 
Article 4t.  
 
1. L'Ajuntament fa reserva especial de la facultat que li atorguen les lleis i reglaments 
vigents de denegar i, en el seu cas, de retirar les llicències a aquells establiments que 
no reuneixin les condicions legalments exigibles.  
 
2. El document fiscal del pagament de l'arbitri no prejutja ni altera l'aplicació i efectivitat 
de les ordenances municipals ni de les altres disposicions, quant a autoritzacions, 
prohibicions, limitacions o emplaçament de comerços o indústries. Així mateix, el 
funcionament no autoritzat d'un establiment o d'una indústria, o la simple existència, no 
signifiquen renúncia a la referida facultat de retirar o denegar les llicències, ni la de 
percebre l'arbitri. 
 
3. En cas de comprovar-se que un establiment o indústria no reuneix les condicions 
requerides per a la seva existència o emplaçament, de conformitat amb les ordenances 
o amb els reglaments municipals o generals, el servei que efectuï la comprovació ha de 
comunicar-ho al negociat administratiu als efectes oportuns. 
 
 
Article 5è.  
 
1. L'anul.lació o denegació de la llicència d'obertura és executiva immediatament. 
 
2. En el cas d'haver satisfet l'arbitri, el contribuent pot reclamar la seva devolució 
immediata sempre que hagi  la clausurat l'establiment en le termini de vuit dies després 
d'haver estat circulada l'ordre, i no hagi romàs obert per un període superior a sis 
mesos. Si no accepta les ordres municipals, perd el dret a l'esmentada devolució i pot 
ser sanccionat. 
 
 
Article 6è.  



 52 

 
Les llicències concedides integren el Registre general d'establiments industrials, 
mercantils o professionals. 
 
 
 
 
Article 7è. 
 
1. Les llicències atorgades caduquen: 
 
a) Sis mesos després d'obtingudes, si en aquest termini l'establiment no s'ha obert al 

públic. 
b) Si després d'haver inicat les seves activitats, l'establiment roman tancat més de sis 

mesos consecutius. 
 
2. Quan el tancament sigui temporal, degut a una interrupció normal de les activitats de 
la indústria o el comerç de referència, i que en reprendre's, continuin sense variació les 
activitats que van servir de base a la liquidació inicial de l'arbitri, així com també la 
titularitat de la indústria o comerc, el termini per a determinar la caducitat de la llicència 
serà d'un any. 
 
 
V. Bases 
 
Article 8è. 
 
La base d'imposició és la quota anyal de l'Impost sobre activitats económiques objecte 
de la llicència. 
 
 
VI. Tarifes 
 
Article 9è. 
 
1. Societats i entitats jurídiques. Per la seva seu social o central, agència, delegació o 
sucursal urbana, oficina o local en general, inclosos els magatzems tancats al públic, el 
160% de la base imposable. 
 
2. Empreses individuals, professionals o artistes, el 160% de la base imposable, 
excepte les que es detallen a continuació: 
 
Epígrafs compresos en els 
grups següents de la secció  
primera de les tarifes                                                sobre la base imposable 
 
      Grup 671                                                                         1.460% 
       "      672                                                                          1.460% 
       "      673                                                                          1.460% 
       "      674                                                                          1.460% 
       "      679                                                                          1.460% 
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S'inclou en aquest apartat qualsevol activitat anàloga als epígrafs esmentats. 
 
3. L'exercici d'indústria, comerç o qualsevol altra activitat per un període inferior a un 
any, pot ser objecte d'un concert que satisfaci un mínim de 12,02 €/dia  i un màxim de 
120,20 €/dia. 
 
 
4. Fixar per les activitats següents els mínims de: 

€ 
a) Circs  120,20 
b) Sucursal d’agències d’entitats bancàries i caixes d’estalvi  2.704,55 
c) Delegacions d’agències d’assegurances, companyies de serveis, 

assessories, gestories i similars  
 

1.202,05 
d) Locals recreatius amb màquines tipus A  901,55 
e) Bingos i sales de jocs  de 1a categoria  1.202,05 

 Bingos i sales de jocs de  2a categoria  9.015,20 
 Bingos de 3a categoria i salons recreatius amb màquines tipus B i C  6.010,15 

f) Sales de festes i discoteques amb una cabuda de més de 200 persones  2.704,55 
 Per cada 100 persones o fracció de cabuda de més  601,00 

g) Pubs i wiskeries de categoria especial amb una cabuda fins a 200 persones  2.103,55 
 Per cada fracció de 100 persones  601,00 

h) Llicències per a autorització del servei d’ambulàncies a particulars, per 
cadascuna  

 
240,40 

i) Supermercats de 200 a 300 m2 de superfície construïda (exclosos 
aparcaments)  

 
2.404,05 

 (Idem) de 300 a 500 m2   6.010,15 
 (Idem) de 500 a 700 m2   12.020,25 
 (Idem) de 700 a 1000 m2   27.040,50 
 (Idem) de 1000 a 2500 m2   60.101,20 
 Per cada 100 m2 o fracció de més, de superfícies construïda (exclosos 

aparcaments)  
 

3.005,05 
 
5. Cal sumar també, a la quota resultant, l'aplicació de les tarifes següents sobre els m2 
de les superfícies del local. 
 
De 0 a 500 m2      1,20 €/m2 
De 500 a 3000 m2  0,90 €/m2 
De més de 3000 m2    0,60 €/m2 
 
6. En tots els altres casos el mínim és de ......................……………………......  210,35 €   
 
7. Instal.lació d'elements o maquinària industrial: 
 
a) Per instal.lació de dipòsits de G L P o altres productes derivats 
    del petroli ....……………………........……………………………………………   210,35 €      
b) Per instal.lació d'altres elements ……………………......................................    90,15 €      
 
8. Incentius per a la regularització d'activitats 
 
a) L'import a pagar és el que resulta de multiplicar per un coeficient d'un 0,70 la quota 

de la taxa que els correspongui en concepte de tramitació d'expedient, els canvis de 
nom -no d'activitats- dels establiments comercials i industrials, sempre que portin 
més d'un any en funcionament i demostrin estar al corrent de pagament d'impostos i 
taxes municipals. 
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b) Quan aquests canvis de titularitat es produeixen per transmissió de l'activitat entre 

familiars de primer grau i segon grau colateral o a entitats jurídiques constituïdes pels 
membres d'una mateixa família, l'import a pagar és el que resulta de multiplicar la 
quota per un coeficient de 0,30. 

 
c) Els imports a pagar de les llicències d'activitats produïdes: 
   a) Per la implantació de noves industries. 
   b) Pel trasllat d’activitats industrials o de serveis, sense canvi de titularitat que no 

estiguessin instal.lades en zona 5 de P.G.O.U a la zona industrial de Castellciutat i 
Lleteries, i a l’av. Guillem Graell, excepte, en els tres casos, àrees comercials 
concentrades, supermercats, bars, restaurants, discoteques, pubs o similars, 
seran el resultat de multiplicar la quota per un coeficient de 0. 

 
9. Incentius per l’establiment d’activitats. 
 
Quan el titular de l’activitat sigui menor de 30 anys, l’import a pagar serà el resultat de 
multiplicar la quota per un coeficient de 0,50, excepte en els casos que l’activitat sigui 
area comercial concentrada, supermercat, bar, discoteca, pub o similar. 
 
10. Trasllat d’activitats innòcues. 
 
Quan es produeixi el trasllat, dins del terme municipal, d’una activitat innòcua per la 
qual cosa faci menys de tres anys que es va concedir primera llicència, l’import a pagar 
serà el resultat de multiplicar la quota per un coeficient de 0,50. 
 
11. Reducció per caducitat. 
 
Quan el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de la concessió de la llicència 
l’interessat hagi manifestat  per escrit la seva renúncia, se li practica liquidació pel 20% 
de l’import de la taxa. 
 
 
VII. Normes d'aplicació 
 
Article 10è. 
 
Per la liquidació d'aquest arbitri s'observen les normes següents: 
 
1. Quan en un mateix local s'exerceixin diverses indústries, comerços o professions, o 
coexisteixin indústries o activitats auxiliars o complementàries, cadascuna ha de 
proveir-se de la seva llicència específica si són diversos els titulars. 
 
2. L'ampliació o canvi d'activitat en un mateix local determina la liquidació 
complementària, que es limita a la diferència entre el que s'hagi de satisfer i el que li 
hauria correspost per la seva activitat anterior d'acord amb les normes de la present 
Ordenança. 
 
3. En cas de reducció de la indústria, sempre que no se'n modifiqui la naturalesa, la 
llicència obtinguda continua en plena validesa. 
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VIII. Declaració i Recaptació 
 
Article 11è.  
 
El pagament de l'arbitri sobre llicència d'obertura d'establiments, no prejutja en cap cas 
la concessió de la llicència. Si aquesta fos denegada, el contribuent pot reclamar la 
devolució de la quota satisfeta. 
Article 12è. 
 
Els subjectes passius han de presentar una declaració-liquidació, segons model aprovat 
per l'Ajuntament, prèvia a la sol.licitud de la llicència, davant de l'oficina gestora 
corresponent o bé la tresoreria municipal, mitjançant diners en efectiu o taló conformat. 
Juntament amb la concessió/denegació de la llicència, s'aprova la liquidació/retorn de la 
declaració-liquidació. Si la liquidació fos d'import superior a la declaració-liquidació, el 
subjecte passiu ha d'abonar la diferència, en cas contrari, l'Ajuntament ha de retornar la 
diferència. 
 
 
Article 13è. 
 
Les persones obligades al pagament de la present Ordenança han de presentar en les 
oficines municipals l'oportuna sol.licitud especificant l'activitat o activitats a 
desenvolupar en l'establiment, amb el contracte d'arrendament o títol d'adquisició del 
local i, si li correspon, l'Impost sobre activitats económiques. 
 
 
Article 14è.  
 
1. Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari s'han de fer efectives 
per via de constrenyiment, d'acord amb el vigent Reglament general de recaptació i el 
Reglament d'hisendes locals. 
 
2. Es notifiquen les liquidacions als subjectes passius expressant-hi els requisits, 
previstos en l'article 102 de la Llei 58/2003, General Tributària, següents: 
 
a) Elements essencials de les liquidacions 
b) Mitjans d'impugnació que poden ésser exercits, amb indicació dels terminis i 

organismes davant dels quals s'han d'interposar 
c) Lloc, termini i forma de satisfer el deute tributari. 
 
 
IX. Partides fallides 
 
Article 15è. 
 
Es consideren partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagin 
pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment. Per aquesta declaració s'ha 
de formalitzar l'oportú expedient, d'acord amb el previst en el vigent Reglament general 
de recaptació. 
 
 
X. Defraudació i penalitat 
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Article 16è.  
 
Constitueixen casos especials d'infracció, qualificats de defraudació: 
1. L'obertura de locals sense l'obtenció de la corresponent llicència 
2. La falsetat de les dades necessàries per a la determinació de la base de gravamen. 
 
Article 17è. 
 
Els defraudadors, sense perjudici del pagament del gravàmens corresponents, són 
castigats segons el que preveu la legislació vigent. 
 
 
XI. Vigència 
La present Ordenança, una vegada aprovada, regirà a partir de l'1 de gener de 1992 i 
successius, fins que s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
XII. Aprovació 
La present Ordenança, que consta de 18 articles, fou aprovada per l'Ajuntament en ple 
en sessió ordinària celebrada el dia set d'octubre de 1991.  
 
El secretari                                              Vist i plau 
                                                               L'alcalde 
 
 
 
 
Diligència:  
 
La modificació de l'article 9è d'aquesta ordenança va ser aprovada inicialment per acord 
del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovada definitivament per no haver-
s'hi presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm. 150, de 8 de desembre de 
1992. 
 
L'art. 9è va ser novament modificat per acord del ple de data 4 d'octubre de 1993, BOP 
núm. 152, de 18.12.93 
 
L'art.9è, 11è i 12è van ser modificats per acord del ple de 3 d'otubre de 1994, BOP 
núm. 149 de 10.12.94 
 
L’art.9è i següents, van ser modificats per acord del ple de 9 d’octubre de 1995, BOP 
núm. 156 de 21.12.95.  Correcció er. BOP núm. 17 de 6.2.96. 
 
L’art.9è va ser modificat per acord del ple de 5 de maig de 1997, BOP núm. 133 de 
6.11.97. 
 
L’art.9è, punt 8) va ser modificat per acord del ple de data 5 d’octubre de 1998, BOP 
núm. 150 de 15.12.98. 
 
L’art.9è, punt 1 i 2 van ser modificats per acord del ple de 4.10.99, BOP núm.160 de 
30.12.99. 
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L’art.9è fins al final, van ser modificats per acord del ple de 1.10.01, BOP núm. 146 de 
6.12.2001 
 
L’article 14è va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm.165 de 30.12.2004 
 
El secretari.-  

ORDENANÇA FISCAL  NUM. 10 
REGULADORA  DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL  

 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
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 del règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de 
cementiri municipal, que es regeix per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual 
s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, 
com són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons 
o de sepultures; ocupació d'aquests panteons o sepultures; reducció, incineració; 
moviment de làpides; col.locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels 
espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altre que, de conformitat amb el 
que es preveu en el Reglament de policia sanitària mortuòria, siguin convenients o 
s'autoritzin a instància de part. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents els sol.licitants de la concessió de l'autorització o de 
la realització del servei i, si escau, els titulars de l'autorització concedida. 
 
 
Article 4t. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42.1 de la Llei 58/2003 General 
Tributària. 
 
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003 General Tributària. 
 
 
Article 5è. Exempcions subjectives 
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Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 
 
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficiència, sempre que la 

conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa 
fúnebre pagada per la família dels finats. 

b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 
c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.  
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota tributària es determina per l'aplicació de la tarifa següent: 
 
 Epígraf primer: Assignació de sepultures, nínxols i columbaris € 
a) Nínxols temporals:  

 1. Cementiri actual  365,55 
 2. Ampliació cementiri  826,50 
 3. Lloguer per cinc anys, nínxols i columbaris, per cada any  26,75 
 4. Columbaris  146,50 
  

Epígraf segon: Registre de permutes i transimissions 
 

a) Inscripció en els registres municipals de cada permuta o transmissió que es 
concedeixi, de sepultures o nínxols dins del cementiri  

 
58,65 

b) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les concessions 
temporals de tota mena de sepultures o nínxols, a títol d’herència entre pares, 
conjuges i fills  

 
 

25,85 
c) Per inscripció de transmissions entre germans de les concessions temporals de 

tota mena de sepultures o nínxols  
 

36,60 
 
  De 

cadàvers 
De restes 

 Epígraf tercer: Inhumacions   
a) a.1 En sepultura o nínxol temporal 36,60 € 18,45 € 
 a.2 En sepultura o nínxol temporal, amb un ajudant 49,00 € 30,80 € 
 a.3 En sepultura o nínxol temporal, amb dos ajudants 64,85 € 46,70 € 
b) En columbaris  - 9,30 € 
 
Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la 
mare, es paguen els drets corresponents a una sola inhumació. 
 
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura poden passar al 
columbari, si així es sol.licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la 
sepultura quedi completament lliure. Totes les operacions van a càrrec de l'Ajuntament i 
la sepultura desocupada reverteix al seu favor. 
  De 

cadàvers 
De restes 

 Epígraf quart: Exhumacions   
a) a.1 De sepultura temporal 36,60 € 18,45 € 
 a.2 De sepultura temporal, amb un ajudant 49,00 € 30,80 € 
 a.2 De sepultura temporal, amb dos ajudants 64,85 € 46,70 € 
 

€ 
 Epígraf cinquè:  Incineració, reducció i trasllat  

a) Trasllat de cadàvers i restes. 14,65 
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 Per realitzar trasllat de restes de cadàvers enterrats a terra caldrà un acord previ 
favorable de la Comissió Municipal de Govern. Les despeses d’aquest trasllat les 
assumirà directament l’interessat. 

 

   
   
   
   
   
 Epígraf sisè:  Moviment de làpides i tapes 

 
€ 

a) En nínxols temporals  15,80 
b) En columbaris  15,80 

   
 Epígraf setè: Conservació i neteja  

a) Per retirada de terra i de runes, amb motiu de la neteja de sepultures en panteons 
temporals, sol.licitada pel seu conces-sionari, per operari i  

 
14,85 

b) Per la realització de reparacions d’urgència o de treballs de conservació i neteja, 
bé a istància d’una part o d’ofici quan, requerit per això, el particular no atengués 
el requeriment en el termini concedit a aquest efecte, a més del valor dels 
materials utilitzats, s’exigeix per cada operari i hora  

 
 
 

14,80 
c) Afecta a tots els titular de nínxols temporals, en arrendament i columbaris, per any  8,30 
d) En les concessions (50 anys) podrà efectuar-se el pagament de la taxa en una 

sola vegada, el qual serà el resultat de multiplicar la taxa corresponent a l’any 
fiscal per 25. 
 
Transcorregut el període de la concessió el nínxol quedarà en disposició de 
l’Ajuntament, el qual podrà disposar-ne lliurement. 

 

 
 
Article 7è. Acreditament 
 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis 
subjectes a gravamen, i s'entén, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix 
quan aquests es sol.liciten. 
 
 
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés 
 
1. Els subjectes passius han de sol.licitar la prestació dels serveis de què es tracti.La 
sol.licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s'ha d'adjuntar al 
projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent. 
 
2. Juntament amb la sol.licitud, han de presentar una declaració-liquidació, segons 
model aprovat per l'Ajuntament, préviament a la sol.licitud del servei o concessió, 
davant l'oficina gestora corresponent o bé la Tresoreria municipal, mitjançant diners en 
efectiu o taló conformat. Juntament amb l'autorització de prestació del servei o 
concessió/denegació de la prestació del servei o concessió s'aprova la liquidació/retorn 
de la declaració-liquidació; si la liquidació fos d'import superior a la declaració-liquidació, 
el subjecte passiu ha d'abonar la diferència, en cas contrari, l'Ajuntament ha de retornar 
la  diferència. 
 
3. El subjecte passiu queda donat d'alta en el padró corresponent des del moment 
d'acreditació de la taxa 
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Article 9è. Infraccions i sancions 
 
Si els concessionaris no satisfan anualment els drets corresponents, es practicarà una 
nova liquidació, la qual serà exigible en el moment de practicar la nova inhumació o 
trasllat de restes, qualsevol que fos el temps mitjançant des de l'últim pagament de 
drets pels conceptes de que es tracti, a l'efecte del qual s'entendrà acreditat el dret o 
taxa corresponent, en aquest cas, en el moment en que se sol.licita la nova inhumació 
o trasllat. 
 
Tractant-se de concessions temporals, si transcorren més de 5 anys a comptar des de 
l’últim pagament dels drets acreditats pel servei d’enterramen i cura de nínxols o 
sepultures, i el titular o titulars de la concessió no els haguessin satisfet, l’Ajuntament 
requerirà personalment als interessats si fossin coneguts, en altre cas per edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, en el qual s’expressarà el nom de l´últim titular de la 
concessió, la naturalesa d’aquesta (panteó, nínxol, etc.) i el seu número per que se 
n’abonin els drets pertinents. Transcorreguts trenta dies d’aquest requeriment, es 
practicarà un nou avís en la mateixa forma, per quinze dies, amb prevenció que, si no 
es satisfan els drets corresponents dins d’aquest últim termini, l’Ajuntament queda 
autoritzat a disposar de la sepultura, previ trasllat de les restes al lloc del cementiri 
designat a l’efecte. 
 
El pagament d'aquests drets pot realitzar-lo qualsevol persona a compte dels 
interessats. 
 
 
Article 10è.  
 
Els nínxols de lloguer, ho són per un període màxm de cinc anys. Durant aquest 
període l'interessat pot obtenir la concessió a perpetuïitat del nínxol afectat, pagant 
prèviament les tarifes corresponents. 
 
Trancorregut el termini, l'Ajuntament queda facultat per a traslladar les restes al lloc 
designat a l'efecte en el propi cementiri i per disposar lliurement del nínxol. 
 
 
Article 11è. 
 
1. Les cendres s'enterren sempre en columbari, excepte en el cas que la família disposi 
d'un nínxol.  
 
2. No s’autoritzarà la concessió d’un nínxol: 
 
a) Si no hi ha difunt 
b) Si  el  difunt  o  un  familiar  de  primer  grau,   segon  grau  o vidu/a del mateix       no 
    estiguessin empadronats al municipi, al menys amb una antel.lació de 3 mesos. 
c) Quan  el  difunt,   un  familiar  de  primer  grau,   segon grau o vidu/a  disposin   d’una 
    concessió, sigui en la part del cementiri antic o nou. 
 
3. Per procedir a l’enterrament en un nínxol de nova concessió cal obtenir la 
corresponent autorització. La sol.licitut es pot tramitar per un familiar del difunt o bé per 
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l’empresa funeraria i caldrà que s’adjunti la documentació acreditativa que no es troba 
en un dels supòsits especificats en l’apartat anterior. 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel ple de 
la corporació en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a 
partir del dia 1 de gener de 1992. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.  
 
Aquesta ordenança, que consta de 10 articles i una disposició final ha estat aprovada 
per l'Ajuntament en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991.  
 
El secretari                                         Vist i plau 
                                                           L'alcalde 
 
 
 
 
Diligència:  
 
La modificació de l'article 6è, epígrafs 1r, 6è, 7è, 9è i 10è d'aquesta ordenança va ser 
aprovat inicialment per acord del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovat 
definitivament per no haver-s'hi presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm. 150, 
de 8 de desembre de 1992. 
 
L'art.6è va ser novament modificat per acord del ple de 4.10.93, BOP núm.152 de 
18.12.93. 
 
La modificació de l'art.6è i 8è i la creació de l'art.11è van ser aprovats per acord del ple 
de 3.10.94, BOP núm.149 de 10.12.94  
 
L’art.6è i 11è van ser modificats per acord del ple de 9.10.95, BOP núm. 156 de 
21.12.95.  Correcció er. article 11è, BO núm.17 de 6.2.96. 
 
L’art. 6è (epígraf primer i desè) i l’art. 9è, van ser modificats per acord del ple de  
7.10.96, BOP núm. 149 de 10.12.96 
 
L’art 6è, epígraf vuitè, va ser modificat per acord del ple de 6.10.97, BOP núm. 147 de 
9.12.97. 
 
L’art.6è va ser modificat per acord del ple de  5.10.98, BOP núm. 150 de 15.12.98. 
Correcció d’errades BOP núm. 157 de 31.12.98. 
 
L’art.6è va  ser modificat per acord del ple de data 4.10.99, BOP núm. 160 de 30.12.99 
 
L’art.6è va ser modificat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm. 146 de 
2.12.2000. 
 
L’art.6è va ser modificat per acord del ple de data 1.10.01, BOP núm.146 de 6.12.2001 
 
L’art.6è va ser modificat per acord del ple de 4.11.02, BOP núm.157 de 31.12.2002  
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L’art.6è va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 2.12.2003. 
 
Els article 4t i 6è van ser modificats per acord del ple de 8.11.04, BOP núm.165 de 
30.12.2004 
 
El secretari.-  

ORDENANÇA FISCAL  NUM. 11 
REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM  

 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
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 del règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de 
clavegueram, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 
 
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es reuneixen 

les condicions necessàries per a autoritzar la connexió a la xarxa de clavegueres 
municipal. 

b) La prestació dels serveis d'evacuació d'excrements,  d'aigües pluvials, negres i 
residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal. 

 
2. No esta subjectes a aquesta taxa les finques que  malgrat ser urbanitzables, tinguin 
la condició de prat agrícola, i no hi existeixi cap possibilitat de connectar a la xarxa 
general si no és mitjançant la urbanització de l'esmentada finca. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu. 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària: 
 
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de connexió a la xarxa, és subjecte passiu 

contribuent, el propietari, l'usufructuari o el titular del domini útil de la finca. 
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, no són els 

ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests 
serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o 
arrendataris, fins i tot en precari. 

 
2. En tot cas, té la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels 
habitatges o locals  el propietari d'aquests immobles, que pot repercutir, si escau, les 
quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei. 
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Article 4t. Responsables 
 
1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42.1 de la Llei 58/2003 General 
Tributària. 
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003 General Tributària. 
 
 
Article 5è. Quota tributària 
 
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de 
connexió a la xarxa de clavegueres que s'exigeix una sola vegada, és de 231,50 €.  
 
2. Per cada un dels habitatges o locals de negoci que formin part d'un edifici connectat 
a la xarxa, exclòs el primer, s'incrementa un 25%. 
 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions 
 
No es concedeix cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa. 
 
 
Article 7è. Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el seu fet imposable. S'enten que s'inicia: 
 
a) En la data de presentació de la corresponent sol.licitud  de la llicència de connexió, si 

el subjecte passiu la formula expressament. 
b) Des que es fa efectiva la connexió a la xarxa de  clavegueres municipal. 

L'acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produeix amb independència que 
s'hagi obtingut o no la llicència de connexió i sense perjudici de l'inici de l'expedient 
administratiu que es pugui instruir perquè s'autoritzi. 

c) Des del moment que sigui possible la connexió a la xarxa general. 
 
2. Els serveis d'evacuació d'excrements, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur 
depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin 
façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la 
distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres. La taxa s'acredita fins i tot 
quan els interessats no efetuen la connexió a la xarxa. 
 
 
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés 
 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent han de  formular les declaracions 
d'alta i de baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre 
la data en què es produeix la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia del mes 
natural següent. Aquestes últimes declaracions tenen efecte a partir de la primera 
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liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació 
d'aquestes declaracions d'alta i de baixa. Una vegada concedida la llicència de 
connexió a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es fa d'ofici. 
 
2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es poden liquidar i recaptar durant els mateixos 
períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum d'aigua, 
o bé durant els mateixos períodes i en els mateixos terminis que la resta d'impostos, 
taxes i preus públics municipals que determina la corporació municipal de forma 
general. 
 
3. En el supòsit de llicència de connexió o bé en el moment d'acreditament de la taxa, 
s'ha de presentar una declaració-liquidació, segons model aprovat per l'Ajuntament, 
davant l'oficina gestora corresponent o la tresoreria municipal, mitjançant diners en 
efectiu o taló conformat. Juntament amb l'autorització de prestació de servei, tant si la 
sol.licitud fos expresa com tàcita, s'aprova la liquidació/retorn de la liquidació-
declaració. Si la liquidació aprovada és superior a la liquidació-declaració, el subjecte 
passiu ha d'abonar la diferència; en cas contrari, l'Ajuntament ha de retornar la part 
corresponent. 
 
4. El subjecte passiu queda donat d'alta en el padró corresponent des del moment 
d'acreditació de la taxa. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel ple de 
la corporació en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a 
partir del dia 1 de gener de 1991. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. 
 
Aquesta ordenança, que consta de vuit articles i una disposició final, ha estat aprovada 
per l'Ajuntament en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991.  
 
El secretari                                                  Vist i plau 
                                                                    L'alcalde  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència:  
 
La modificació de l'article 5è d'aquesta ordenança va ser aprovat inicialment per acord 
del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovat definitivament per no haver-s'hi 
presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm. 150, de 8 de desembre de 1992. 
 
L'art. 5è va ser novament modificat per acord del ple de data 4 d'octubre de 1993, BOP 
núm.152, del 18.12.93 
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L'art. 8è va ser modificat per acord del ple de data 3 d'octubre de 1994, BOP núm.149, 
del 10.12.94 
 
L’art. 5è va ser modificat per acord del ple de data 9 d’octubre de 1995, BOP núm.156 
de 21.12.95 
 
L’article 5è, punt 3, va ser modificat per acord del ple de data 7 d’octubre de 1996, BOP 
núm. 149 de 10.12.96 
 
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de data 6 d’octubre de 1997, BOP núm. 
147 de 9.12.97 
 
L’art. 5è va ser modificat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm.146 de 
2.12.2000. 
 
L’art.5è va ser modificat per acord del ple de data 1.10.01, BOP núm. 146 de 6.12.2001 
 
L’art.5è va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 2.12.2003 
 
Els articles 3r, 4t i 5è van ser modificats per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de 
30.12.2004 
 
El secretari.-  
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ORDENANÇA FISCAL  NUM. 12  
REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O 

ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA 
 
 
Fonament i naturalesa 
 
Article 1r. 
 
En ús de les facultats atorgades 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 disposen els 
articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública", que es regeix per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 58 de 
l'esmentada Llei 39/88. 
 
 
Fet imposable 
 
Article 2n. 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada de 
vehicles, els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar-
los, no corregeixin la deficiència que ha motivat la mesura i la permanència d'un vehicle 
abandonat o estacionat abusivament a la via pública. 
 
 
Obligació de contribuir 
 
Article 3r. 
 
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació dels articles 67 i següents de la Llei 18/1989 
i afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual:  
 
a) Havent estat advertit perquè mobilitzi el vehicle per l'agent de circulació, si és que s'hi 

troba al costat, no corregeix la deficiència causant de l'advertència. La permanència 
del vehicle abandonat al carrer, pel fet de trobar-se estacionat a la via pública, 
impedeix la circulació, significa un perill o la destorba greument. 

b) Havent mantingut el vehicle estacionat durant un període superior a 30 dies i avisat 
perquè el retiri personalment o amb distintius enganxats en llocs visibles del cotxe -
en aquest cas durant una setmana- no el traslladi.  

c) Havent abandonat el vehicle i després de ser avisat mitjançant notificació o amb 
distintius enganxats al vehicle el propietari no el retira. En 48 hores es traslladen al 
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dipòsit de vehicles i s'inicia el procediment administratiu perquè pugui ser 
desballestat. 

 
En el cas que un vehicle estigui abandonat a la via pública durant el temps i en les 
condicions necessàries per sospitar racionalment i fonamental l'abandonament, es 
retira i diposita sota custòdia de l'autoritat competent o de la persona que aquesta 
designi. 
 
Subjecte passiu 
 
Article 4t. 
 
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, dipositats o immobilitzats 
que estan obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa 
que correspongui, segons la infracció comesa. 
 
Quan l'infractor no acredita la seva residència habitual en territori espanyol, l'agent 
denunciant fixa provisionalment la quantia de la multa i, si no fa efectiu l'import o 
presenta garantia suficient del pagament per mitjà de qualsevol sistema admès en dret, 
immobilitza el vehicle en els terminis i condicions que es fixen reglamentàriament. 
 
Tarifes 
 
Article 5è. 
 
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents: 
 

Per retirada i 
Transport de  
cada vehicle 

Per dipòsit 
i custòdia 
del vehicle 

De 8h a 
20h els 

dies 
feiners 

De 20h a 
8h i tot el 

dia de 
diumenge i 

feiners 

Tarifa 
horària 

Tarifa 
diària 

Tarifa A:  € € € € 
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes 

i altres vehicle de característiques anàlogues  
 

28,00 
 

44,50 
 

0,95 
 

7,25 

2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a 
3.500 Kg. PMA  

 
41,50 

 
51,50 

 
0,95 

 
7,25 

3. Tota mena de vehicles de més de 3.500 Kg 150,00 190,00 En funció 
del cost 

En funció 
del cost 

4. Tot tipus de vehicles quan el propietari el retiri 
abans de l’ingrés al dipòsit 

 
21,80 

 
28,00 

  

5. Custodia de vehicles a instància d’altres 
institucions (per dia o fracció)  

    
9,00 

 
 
 Immobilitzador 
Tarifa B:  € 
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1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de 
característiques anàlogues  

 
12,00 

2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 Kg de PMA  50,00 

3. Tota menade vehicles amb PMA superior a 3.500 Kg  100,00 

 
TARIFA C: 
 
Quan el dipòsit i custòdia supera el període d'un mes s'aplica una reducció del 25% a la 
quota corresponent al 2n mes i una reducció del 50% a la quota corresponent al 3r mes 
i següents. 
 
 
Article 6è. 
 
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la 
taxa es fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna 
l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen 
diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la 
Tresoreria municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament. 
 
 
Infraccions i sancions 
 
Article 7è. 
 
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són 
responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants 
referits, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de 
la Corporació reunit en sessió celebrada el dia set d'octubre de 1991, entrarà en vigor el 
primer de gener de 1992 i regirà mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
 
El secretari                                  Vist i plau  
                                                    L'alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència:  
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La modificació de l'article 5è d'aquesta ordenança va ser aprovat inicialment per acord 
del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovat definitivament per no haver-s'hi 
presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm. 150, de 8 de desembre de 1992. 
 
Els art.3r, 4t i 5è van ser novament modificats per acord de data 4 d'octubre de 1993, 
BOP núm. 152, del 18 de desembre de 1993 
 
L’art.5è va ser modificat per acord de data 7 d’octubre de 1996, BOP núm. 149 de 
10.12.96. Correcció errades BOP núm. 8 de 18 de gener de 1997. 
 
L’art. 5è va ser modificat per acord del ple de data 5.10.98, BOP núm.150  de 15.12.98. 
 
L’art.5è va ser modificat per acord del ple de data 1.10.01, BOP núm. 146 de 6.12.2001 
Correcció errades BOP núm. 153 de 22.12.2001 
 
L’art. 5è va ser modificat per acord del ple de 4.11.02, BOP núm.157 de 31.12.2002 
 
L’art.5è va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 2.12.2003 
 
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de 30.12.2004 
 
 
El secretari.-  
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 13 
REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE SANITAT PREVENTIVA, 
DESINFECCIO, DESINSECTACIO, DESRATITZACIO I DESTRUCCIO DE 
QUALSEVOL MENA DE MATERIALS I PRODUCTES CONTAMINANTS O 

PROPAGADORS DE GERMENS NOCIUS PER A LA SALUT PUBLICA, REALITZATS 
A DOMICILI O PER ENCARREC 

 
 
 
 
Article 1r. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.B), 
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
aquest municipi estableix la taxa pels serveis de sanitat preventiva, desinfecció, 
desinsectació, desratització i destrucció de qualsevol mena de materials i productes 
contaminants o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, realitzats a 
domicili o per encàrrec, que s'especifiquen en les tarifes contingudes en l'annex 
corresponent, i que es regeix per aquesta ordenança. 
 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es 
beneficiïn dels serveis o les activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix 
l'article anterior. 
 
 
Article 3r. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en les tarifes 
contingudes en l'annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
 
Article 4t. Obligació de pagament 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que es 
realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'apartat segon de l'article 
anterior. 
 
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectua en el moment de la presentació, al qui està 
obligat a realitzar-lo, de la factura corresponent. 
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Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província (o de la comunitat autònoma uniprovincial) i començarà a aplicar-se a partir 
del dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
 
Diligència 
 
Aquesta ordenança va ser aprovada pel ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 
cinc de novembre de 1990. 
 
El secretari                                         Vist i plau 
                                                           L'alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència: 
 
La modificació de l'annex de tarifes va ser aprovat per acord del ple de data 3 d'octubre 
de 1994, i es va publicar al BOP núm. 149 del 10.12.94. 
 
La modificació de l’annex de tarifes va ser aprovat per acord del ple de data 7 d’octubre 
de 1996, BOP núm. 149 del 10.12.96 
 
La transformació del preu públic en taxa i la corresponent ordenança, van ser aprovats 
pel ple de l’Ajuntament en sessió de 5.10.98  d’acord amb la Disposició Transitòria 2a 
de la Llei 25/98 de 13 de juliol i definitivament de forma automàtica al no haver-hi 
al.legacions (BOP núm. 150 de 15.12.98). 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 1.10.01, BOP núm.146 de 
6.12.2001 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 4.11.02, BOP núm.157 de 
31.12.2002 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 
2.12.2003 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de 
30.12.2004 
 
El secretari 
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Annex de tarifes 
Taxa pels serveis de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació, desratització i 

destrucció de qualsevol mena de materials i productes contaminants o propagadors de 
gèrmens nocius per a la salut pública, realitzats a domicili o per encàrrec 

 
 
 
 
 
 Tarifa primera: Vacunacions € 
a) Antirràbica per a animals menors  16,60 

  
Tarifa segona: Protecció animal 

 

a) Recollida a domicili d’un animal a petició del propietari i serveis que es 
realitzin en el domicili  

 
17,00 

b) Permanència del gos agafat al carrer en el Centre de Protecció Animal. El 
propietari haurà de pagar per cada dia  

 
7,00 

c) Retirada del gos del Centre de Protecció Animal  25,00 
  

Tarifa tercera:  
 

 Sacrifici d’animals, a petició o autorització del titular (gossos i gats)  30,00 

  
Tarifa quarta: 

 

 Entrega del xip d’identificació i inscripció en el cens municipal  16,60 
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ORDENANÇA  NUM. 14 
 REGULADORA DELS PREUS PUBLICS 

 
 
Article 1r. 
 
L'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeixen pel 
capítol VI del títol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altres normes concordants 
sobre hisendes locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril. En els casos no 
previstos pels textos anteriors, s'apliquen les previsions d'aquesta Ordenança. 
 
 
Article 2n. 
 
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan 
per: 
 
A) La utilització privativa o l'aprofitament del domini  públic municipal. 
B) La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència 

municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents: 
 
   a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol.licitud o de 

recepció obligatòria. 
   b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser 

prestades o efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en 
l'actuació dels particulars o cap altra manifestació d'autoritat, o bé quan no es 
tracti de serveis dels quals s'hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals 
segons la normativa vigent. 

 
 
OBLIGATS AL PAGAMENT 
 
Article 3r. 
 
Estan solidàriament obligats al pagament : 
 
A) Els qui han sol.licitat la concessió o la llicència per  a l'aprofitament especial o la 
prestació del servei sempre que no s'esdevingui la circumstància prevista en el paràgraf 
2 de l'article 8. 
 
B) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment  el domini públic en benefici 
particular, o utilitzen els serveis o activitats pels quals cal satisfer preus públics, encara 
que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació. 



 74 

 
 
Article 4t. 
 
No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques en el 
cas d'aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten 
directament i ni quan els serveis afecten immediatament la seguretat ciutadana. 
 
 
Article 5è. 
 
El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament 
autoritzats o que ultrapassin els límits de l'autorització, no comporten la legalització de 
les utilitzacions o prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la 
prestació del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que 
correspongui. 
 
 
INDEMNITZACIONS PER LA DESTRUCCIÓ O DETERIORAMENT DEL DOMINI 
PÚBLIC 
 
Article 6è. 
 
1. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el 
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del taxa 
que correspongui, esta obligat a reintegrar el cost total de les despeses corresponents 
de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import. 
 
2. La quantia del dipòsit previ es determina d'acord amb els costos unitaris de reposició 
que s'estableixen a l'annex de les tarifes, i es pot substituir per garantia en forma d'aval 
bancari a favor de l'Ajuntament. En el cas d'autorització d'espectacles ambulants, com 
circs o teatres, un informe tècnic determinarà la fiança a constituir que com a mínim 
serà de 300,00 € per cada llicència o autorització. 
 
3. La devolució del dipòsit previ o la garantia té lloc després de la sol.licitud prèvia de 
l'interesat, un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels 
treballs de reposició o reparació. Si es consideren deficients els treballs, els efectu 
directament l'Administració i el seu cost va a càrrec de l'interesat. Si el cost efectiu de 
les obres resultés superior a l'import del dipòsit previ o la garantia, s'exigirà el pagament 
de la diferència.  
 
4. Si els danys són irreparables, s'ha d'indemnitzar el municipi amb una quantitat igual 
al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels malmesos. 
 
5. L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 
 
 
NAIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
 
Article 7è. 
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L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica 
de l'activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o l'aprofitament 
especial. També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un 
aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat. 
 
 
Article 8è. 
 
L'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial. 
Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic, 
l'activitat administrativa o el dret a la utilització del domini públic no es presti o no es 
practiqui, l'import esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit. 
 
 
Article 9è. 
 
1.1 Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, 
mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 
 
1.2 Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de 
serveis de tracte successiu, el venciment es produeix l'últim dia del trimestre natural; en 
qualsevol altre supòsit, si el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment 
es produeix en el moment de la notificació; en altres casos, en el moment del 
requeriment del pagament.  
 
2.1 L'Ajuntament pot exigir l'avançament o el dipòsit previ de l'import total o parcial dels 
preus públics. 
 
2.2 Quan per causes que no són imputables a la persona obligada al pagament del 
preu, el servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del 
domini públic no es presti o no es practiqui, es té dret a la devolució de l'import del 
dipòsit previ. 
 
 
CONCESSIÓ O AUTORITZACIÓ D'APROFITAMENTS ESPECIALS 
 
Article 10è. 
 
1. Quan es tracti de l'ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu el 
que està constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció de domini públic, de 
manera que se'n limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats) de 
caràcter continutat o d'un ús que comporti la transformació o la modificació del domini 
públic, el preu públic ha d'ésser objecte de concessió. Les concessions s'adjudiaquen, 
partint del preu de tarifa, mitjançant un concurs segons la normativa del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat 
336/1988, de 17 d'octubre, i la reguladora de la contractació dels ens locals. En 
caràcter supletori hi és d'aplicació el "Reglamento de Bienes de las Entidades Locales", 
aprovat per R.D. 1372/1986, de 12 de juny. L'atorgament de les concessions correspon 
al Ple, i hi és preceptiu i indispensablec el vot favorable de la majoria absoluta dels 
membres de la corporació quan s'atorgui per més de cinc anys i quan la quantitat dels 
béns de domini públic siguin superiors al 10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost municipal. 
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2. Quan es tracti de l'ús privatiu de béns de domini públic de caràcter esporàdic o amb 
una durada inferior a un any, en el cas que els sol.licitants siguin més d'un, l'atorgament 
de la corresponent llicència correspon a l'alcalde. Per al seu atorgament es parteix del 
preu de tarifa i cal seguir procediments que, sense perjudici de la seva agilitat, 
garanteixin els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència, com poden ser concurs 
normal, el concurset, la subhasta mitjançant licitacions a la dita, etc. 
 
3. En els altres casos, correspon a l'alcalde atorgar llicències d'ús o aprofitaments 
especials de béns de domini públic pel preu de tarifa. 
 
 
GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 11è. 
 
L'Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades 
que consideri necessàries per a conèixer el grau real d'utilització del servei o 
d'aprofitament i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.En el cas que els 
usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions, 
l'Administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de les dades 
que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients. 
 
 
Article 12è. 
 
L'Administració municipal pot suspendre, exepte en els casos que existeixin normes 
específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei o l'aprofitament especial quan 
els qui estan obligats al pagament incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o 
les dades sol.licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les 
quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagament dels preus acreditats. 
 
 
Article 13è. 
 
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l'administració 
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora 
aplicant el tipus d'interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del 
venciment de l'obligació. 
 
 
Article 14è. 
 
Al cap de sis mesos del venciment, l'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen 
per via de constrenyiment. El procediment executiu s'inicia amb l'expedició de la 
certificació de dèbit corresponent i la justificació d'haver-se intentat el cobrament o 
haver-se fet el seu requeriment.  
 
 
ESTABLIMENT  I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 15è. 
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L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al ple, sense perjudici de les 
seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l'article 
26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics 
establerts pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats 
organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució pot fer-
se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis sempre que no hi 
hagi una indicació diferent que en els seus estatuts. 
En ambdós supòsits els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a 
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els 
preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no 
comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi fa repercutir d'acord amb la 
normativa que el regula. 
 
 
Article 16è. 
 
Els preus públics que puguin correspondre a la Compañía Telefónica Nacional de 
España se substitueixen per una compensació en metàl.lic de periodicitat anual, de 
conformitat amb la disposició addicional 8a. de la Llei 39/1988 en relació amb la Llei 
15/1987, de 30 de juliol. 
 
Quan es tracti de preus públics per utilització privativa o aprofitaments especials 
constituïts en el sòl, subsòl o la volada de les vies públiques municipals, en favor 
d'empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin tota o una part 
important del veïnat, el seu import consisteix, en tot cas i sense cap excepció, en l'1,5 
per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment les 
esmentades empreses en el terme municipal. 
 
El pagament de l'esmentat import és compatible amb l'exigibilitat de taxes o preus 
públics per a la prestació de serveis. 
 
 
Article 17è. 
 
En tot expedient d'ordenació de preus públics ha de figurar l'estudi econòmic 
corresponent que es pot limitar, en el cas d'aprofitaments especials del sòl de domini 
públic, a una zonificació del terme municipal amb els valors corresponents. 
 
 
Article 18è. 
 
No es pot exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents: 
 
A) Abastament d'aigua en fonts públiques 
B) Enllumenat de vies públiques 
C) Vigilància pública en general 
D) Protecció Civil 
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E) Neteja de la via pública 
F) Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i educació general bàsica 
 
 
 
 
 
 
VIGÈNCIA 
 
Article 19è. 
 
Aquesta ordenança començarà a regir a partir del primer de gener de 1990 i continuarà 
en vigor mentre no s'acordin la seva modificació o derogació. 
 
 
 
Diligència 
 
Aquesta ordenança va ser aprovada pel ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 
quatre de desembre de 1989.  
 
El secretari                                               Vist i plau 
                                                                 L'alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència: 
 
La modificació dels art. 6è i 9è d'aquesta ordenança van ser aprovats pel ple del dia 3 
d'octubre de 1994 i es va publicar al BOP núm.149 del 10.12.94. 
 
L’article 6è, punt 2, va ser modificat per acord del ple de 7 d’octubre de 1996, BOP 
núm. 149 del 10.12.96 
 
L’article 6è va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165  de  
30.12.2004 
 
El secretari 
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ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 16  
REGULADORA DE LA TAXA PER L'OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN 
TERRENYS D'US PUBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PUBLICA DEL 

PAVIMENT O DE LES VORERES 
 
 
Article 1r. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.A), 
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
aquest municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials 
per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del 
paviment o de les voreres en la via pública, que s'especifica en les tarifes que es 
contenen en l'apartat 2 de l'article 3 següent, que es regeix per aquesta ordenança. 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
 
1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o 
entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn o realitzin els 
aprofitaments, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent. 
 
2. També estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les 
persones o entitats que destrueixin o deteriorin el domini públic local, d'acord amb el 
que es preveu en l'article 46 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, encara que fossin 
les mateixes persones o entitats interessades les qui efectuïn la seva reposició, i també 
les despeses que origini el control de qualitat dels paviments i la comprovació de 
densitats assolides en el massissat de les rases. 
 
Article 3r. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es calcula d'acord amb els 
conceptes i els imports que es determinen en els números corresponents dels epígrafs 
de la tarifa que es conté en l'annex. 
 
2. Aquesta quantia comprèn, si és el cas, la suma dels apartats següents: 
 
a) Concessió de la llicència. 
b) Aprofitament de la via pública. 
c) Reposició del paviment, sempre que aquesta reposició no la realitzi la persona 
autoritzada. Si l'efectua la persona autoritzada, està obligada a pagar el 50 per cent de 
la tarifa d'aquest epígraf. 
d) Indemnitzacions per depreciació o deterioració del paviment. 
 
3. Les tarifes de la taxa són les que figuren a l'annex. 
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Article 4t. Normes de gestió 
 
1. D'acord amb el que es preveu en l'article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
i per tal de garantir en qualsevol cas els drets de l'Administració, tota sol.licitud de 
llicència, perquè pugui ser admesa a tràmit, ha d'anar acompanyada d'un justificant del 
dipòsit previ d'aquest taxa. 
 
2. La liquidació del dipòsit previ es realitza tenint en compte les dades formulades per 
l'interessat. 
 
3. El dipòsit provisional no causa cap dret i no faculta per efectuar les obres, que només 
es poden realitzar quan s'obté la llicència. 
 
4. La liquidació, practicada d'acord amb les normes anteriors, es considera definitiva 
quan es resol sobre la concessió de la llicència. Si es denega, l'interessat pot instar la 
devolució dels drets pagats. 
 
5. Les llicències es considera caducades si després de ser concedides passen trenta 
dies sense que les obres  comencin. Quan comencin, ha de continuar sense cap 
interrupció. 
 
6. Quan es tracti d'obres que s'hagin de realitzar immediatament perquè la seva demora 
pot produir greus perjudicis (fuites de gas, fusió de cables, etc.), aquestes obres es 
poden iniciar sense haver obtingut la llicència municipal, però cal  sol.licitar la llicència 
dintre de les vint-i-quatre hores següents a l'inici de les obres i justificar la raó de la 
seva urgència. 
 
7. Quan es tracti de l'obertura de sondatges per a la connexió d'aigua, la reparació del 
paviment o el terreny remogut, va, en tot cas, a càrrec i exclusiu de qui se n'hagi 
beneficiat. Per garantir que l'interessat procedeix a la seva perfecta reparació, per 
poder tramitar la sol.licitud ha d'acreditar haver constituït la fiança corresponent. Si la 
garantia constituïda no cobreix l'import de les obres que s'han d'executar, l'interessat ha 
d'abonar la diferència d'acord amb el compte que formuli el tècnic municipal. 
 
8. El rebliment o massissat de rases i la reposició del paviment l'ha de realitzar 
l'Ajuntament o, quan aquest no pugui, ho ha de fer el concessionari. En aquest últim 
cas s'ha de fer constar aquesta circumstància en el document de llicència o en el volant 
d'urgència que s'hagui d'utilitzar. 
 
9. En el cas que, una vegada que el concessionari de la llicència hagi efectuat la 
reposició del paviment, els serveis municipals estimin, després de fer les 
comprovacions pertinents, que les obres no s'han realitzat d'acord amb les exigències 
tècniques corresponents, l'Ajuntament pot enderrocar i reconstruir les obres 
defectuoses, i el concessionari de la llicència està obligat a pagar les despeses que 
produeixin l'enderrocament, el rebliment de les rases i la nova reposició del paviment. 
 
10. La secció tècnica municipal corresponent ha de comunicar a l'administració de 
rendes el termini concedit per a la utilització del sondatge en cada cas. Si transcorregut 
el termini autoritzat, encara està obert o el paviment no s'ha reparat  totalment o no està 
en condicions d'ús normal, es liquiden els nous drets, d'acord amb la tarifa, sense 
perjudici de les sancions que l'Alcaldia pugui imposar. 
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Article 5è. Obligació de pagament 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el 
moment de sol.licitar la llicència per realitzar qualsevol mena d'obra en la via pública, o 
des que aquesta es realitzi, si és que es va procedir sense autorització. 
 
2. El pagament de la taxa s'efectua mitjançant ingrés directe en la Dipositaria municipal 
o on estableixi l'Ajuntament. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província (o de la comunitat autònoma uniprovincial) i començarà a aplicar-se a partir 
del dia 1 de gener de 1992. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
Diligència 
 
Aquesta ordenança va ser aprovada pel ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 
set d'octubre de 1991.  
 
El secretari                                            Vist i plau 
                                                             L'alcalde 
 
 
 
 
 
Diligència: 
 
La modificació de l'annex de tarifes d'aquesta ordenança va ser aprovat pel ple de data 
3 d'octubre de 1994, i es va publicar al BOP núm. 149 de data 10.12.94 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple del 7 d’octubre de 1996, BOP núm. 
149 de 10.12.96 
 
La transformació del preu públic en taxa i la corresponent ordenança, van ser aprovats 
pel ple de l’Ajuntament en sessió de 5.10.98 d’acord amb la Disposició Transitòria 2a 
de la Llei 25/98 de 13 de juliol i definitivament de forma automàtica al no haver-hi 
al.legacions (BOP núm. 150 de 15.12.98). 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 4.10.99, BOP núm.160 de  
30.12.99 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 2.10.00, BOP núm. 146 de 
2.12.2000. 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 1.10.01, BOP núm.146 de 
6.12.2001 
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L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 
2.12.2003 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de 
30.12.2004 
 
El secretari.- 

 
ANNEX DE TARIFES 

Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda 
en la via pública del paviment o de les voreres 

 
 
Aprofitament de la via pública 
 
Per fixar les quotes compreses en aquest epígraf, els carrers del terme municipal es 
classifiquen en una sola categoria, segons es determina en l'índex alfabètic de vies 
públiques que s'incorpora com a annex en aquesta Ordenança. 
 
Les quotes exigibles, que com a mínim  tenen un import de 64,80 €, són les següents:    
 

  € 

1 Aixecament i reconstrucció de vorades.  Per ml o fracció  68,30 
2 Aixecament i reconstrucció de voreres.   Per m2 o fracció  77,00 
3 Aixecament i reconstrucció de calçades.  Per m2 o fracció 66,45 
4 Aixecament i reconstrucció de vores o calçades sense pavimentar. Per m2 o 

fracció 
21,00 

5 Construcció de vorades. Per ml o fracció  38,65 
6 Construcció de voreres. Per m2 o fracció  56,10 
7 Construcció de calçades. Per m2 o fracció . 52,40 
8 Moviment de terres. Per m3 o fracció  7,10 
9 Construcció, aixecament o reposició de canonades d’aigua, enllumenat o 

clavegueram (no inclou els paviments afectats) Per ml o fracció  
 

84,65 
10 Construcció, aixecament o reposició de serveis, jardineria o mobiliari urbà:  
 a) Arquetes, per unitat  141,00 
 b) Embornals, per unitat  105,75 
 c) Pous de registre, per unitat  123,35 
 d) Desplaçament de fanals, per unitat  (Refer l’anclatge va a càrrec del 

sol.licitant) 
158,55 

 e) Per supressió o desplaçament d’altres elements de mobiliari urbà 158,55 
 f) Supresió o reposició arbres malmesos, s’aplicarà per a la seva valoració la Norma 

Granada. 
En el cas de reposició d’arbres per la senyalització d’un gual, el sol.licitant haurà 
d’abonar el cost d’adquisició de l’arbre més gran que es trobi a viver de la mateixa 
espècie més el cost de transport, eliminació, plantació i manteniment durant un mínim 
de dos anys i un màxim de tres en funció de les necessitats de l’espècie. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 20  
REGULADORA DE LA TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSOL,  
EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA I A FAVOR D’EMPRESES 

EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA GENERALITAT O 
A UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT 

 
 

Article 1r. Concepte 

1. De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41.A), ambdós 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest 
municipi estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del 
subsòl, el sòl i la volada de la via pública en favor d’empreses explotadores o 
prestadores de serveis de telecomunicacions o de subministraments que afectin a la 
generalitat o una part important del veïnat, que s'especifica en les tarifes que conté 
l'annex corresponent, que es regeix per aquesta ordenança. 

2. El fet imposable de la taxa consisteix en la utilització privativa o aprofitament 
especial, constituït en el sòl, subsòl o vol de terrenys d’ús públic municipals, amb 
independència de la titularitat de les xarxes, en favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments o telecomunicacions, per qualsevol mena de títol, que 
afectin a la generalitat o una part important del veïnat. 

 
Article 2n. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança: 

1. Les persones o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es 
beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent. 

2. Les empreses explotadores o prestadores dels seveis de proveïment d’aigua, de 
subministrament de gas, electricitat, de telecomunicacions i altres d’anàlogues que 
disposin o utilitzin xarxes o instal.lacions que transcorrin pel domicili públic local o que 
n’estiguin instal.lades, amb independència de la titularitat de les xarxes o les 
instal.lacions, també quedaran obligades al pagament les empreses, entitats o 
administracions que prestin serveis o explotin una xarxa de comunicació en el mercat 
d’acord amb el que preveu el paràgraf 2n de 3 de l’article 7 de la llei 11/1998 de 24 
d’abril General de Telecomunicacions. 

3. En cas que l’aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del 
domini públic local, el beneficiari, la persona o l’entitat en qüestió obligat, 
independentment del pagament de la taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de les 
despeses de reconstrucció o reparació respecties i a dipositar-ne prèviament l’import. 
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4. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l’Ajuntament amb la mateixa 
quantitat que el valor dels béns destruïts o que l’import del deteriorament efectivament 
produït. 

 

 
Article 3r. Categories dels carrers o polígons 
 
1. Les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en una categoria, estiguin o no 
urbanitzats. 
 
Article 4t. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es la que es fixa en les tarifes 
contingudes en l'annex. 
 
2. La quantia d’aquesta taxa és, en tot cas i sense cap excepció, l’1,5% dels ingressos 
bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les 
empreses explotadores assenayalades en l’article anterior. 

3. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de 
la facturació obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses obligades al 
pagament d’acord amb l’article 2.1 els ingressos obtinguts en el període esmentat per 
aquestes empreses a conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris, 
incloent-hi els precedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, 
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal.lacions propietat 
de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serveis esmentats i, en 
general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis 
resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores. 

4. Les quotes d’aquesta taxa que correspongui a Telefònica de España SA es 
consideren englobades en la compensació en metàl.lic de periodicitat anual a que es 
refereix l’apartat 1 de l’article 4t de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, segons la redacció 
establerta per la disposició addicional vuitena de la llei 39/1998, de 28 de desembre. 

5. La compensació a la que es refereix l’apartat anterior no serà en cap cas d’aplicació 
a les quotes meritades per les empreses participades per Telefònica de España SA, 
encara que ho sigui íntegrament, que present serveis de telecomunicacions i que estan 
obligades al pagament d’acord amb el que estableix l’article 2 de la present ordenaça. 

 

Article 5è. Normes de gestió 

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquiden per cada aprofitament 
sol.licitat o realitzat no poden ser inferiors a les establertes pels períodes de temps 
assenyalats en els epígrafs respectius. 

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança han de sol.licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el 
dipòsit previ a què es refereix l'article següent. 

3. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, si no es determina exactament la durada de 
l'aprofitament, s'entén prorrogada fins que els interessats presentin la declaració de 
baixa. 
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4. La presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del període natural de 
temps següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa 
determina l'obligació de continuar pagant la taxa. 

5. Quan es tracta de concessions o autoritzacions d’aprofitaments en l’article 1.2 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

Els subjectes passius hauran de presentar autoliquidació durant els primers 20 dies de 
cada trimestre natural, en relació als ingressos bruts obtinguts durant el trimestre 
natural anterior. 

 

Article 6è. Obligació de pagament 

 

L’obligació de pagament de la taxa que regula aquesta Ordenança neix en els casos 
següents: 
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment 

de sol.licitar la llicència corresponent. 
b) Quan es tracta de concessions o autoritzacions d’aprofitaments de l’art.1.2, que ja 

han estat autoritzats i prorrogats, el primer dia de cadascun dels períodes naturals 
que s’assenyalen en l’article anterior: 

c) En aquells supòsits en que l’aprofitament a que fa referència l’article 1.2 d’aquest 
ordenança no requereixi una nova llicència oautorització, des del moment en que 
s’ha iniciat l’aprofitament esmentat. A aquests efectes, s’entén que ha començat 
l’aprofitament en el moment en que s’inicia la prestació del servei als ciutadans que 
ho demanen. 

d) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja  estan autoritzats i prorrogats, 
el primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa. 

2. El pagament de la taxa es realitza: 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments,  per ingrés directe en la 
dipositaria municipal o allà on estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la 
llicència corresponent. Aquest ingrés té caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que 
es disposa en l'article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i es considera 
definitiu quan es concedeix la llicència corresponent. 

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja  estan autoritzats i prorrogats, 
quan ja estiguin inclosos en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per semestres 
naturals en les oficines de la recaptació municipal, des del dia 16 del primer mes del 
semestre fins el dia 15 del segon mes.  

 

Article 7è.  Facultats d’inspecció i comprovació 

La comprovació i la inspecció de tots aquells elements que regula aquest ordenança, 
per tal de qualificar la taxa i fer-ne els pagament, corresponent al propi Ajuntament, 
amb els procediments, potestat i continguts que es regula en la Llei General Tributària i 
les seves normes de desenvolupament. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província (o de la comunitat autònoma uniprovincial) i començarà a aplicar-se a partir 
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del dia 1 de gener de 1992. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència 
 
Aquesta ordenança va ser aprovada pel ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 
set d'octubre de 1991. L'annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de data 4 
d'octubre de 1993, BOP núm.152, de 18 de desembre de 1993. 
 
El secretari                                                    Vist i plau  
                                                                     L'alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència: 
 
La modificació de l'annex de tarifes d'aquesta ordenança va ser aprovat per acord del 
ple de data 3 d'octubre de 1994 i es va publicar al BOP núm.149 de data 10.12.94 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de data 9 d’octubre de 1995, BOP 
núm.156 de 21.12.95. Correcció er. BOP núm. 17 de 6.2.96. 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de data 7 d’octubre de 1996, BOP 
núm. 149 de 10.12.96. 
 
La transformació del preu públic en taxa i la corresponent ordenança, van ser aprovats 
pel ple de l’Ajuntament en sessió de 5.10.98 d’acord amb la Disposició Transitòria 2a 
de la Llei 25/98 de 13 de juliol i definitivament de forma automàtica al no haver-hi 
al.legacions (BOP núm. 150 de 15.12.98). 
 
Aquesta ordenança va ser modificada per acord del ple de 4 d’octubre de 1999, BOP 
núm. 160   de    30.12.99 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm.146 de 
2.12.2000. 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 1.10.01, BOP núm.146 de 
6.12.2001 
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L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 
2.12.2003. 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de 
30.12.2004 
 
El secretari.- 
 
 
 
 
 
 

Annex de tarifes 
Taxa  per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública  

 
 

€/any 
Epígraf primer   
1. Riells, metre lineal   0,02 
2. Pals de ferro, unitat   1,60 
3. Pals de fusta, unitat   1,60 
4. Cables, metre lineal   0,02 
5. Papallons, unitat  0,09 
6. Caixes d’amarrament, distribució o de registre, unitat  1,60 
7. Aparells automàtics accionats amb moneda, unitat  8,08 
8. Aparells de subministrament de gasolina, unitat  16,07 
9. Per cada ml. de reguera  0,85 
   
Epígraf segon   
   
1. Ocupació del subsòl, per ml. de canonada i any:  
 - fins a 100 ml, pessetes  6,90 
 - de 101 a 500 ml, pessetes 2,60 
 - més de 500 ml, pessetes  0,88 
   
Epígraf tercer   
   
1. Grues ocupant la volada de la via pública, unitat  80,50 
   
Epígraf quart   
   
1. Grues mòbils:  
 a) Amb tall de circulació:    
 - mig dia ( de 0h a 14h, o de 14h a 24h) o fracció  22,00 
 - dia sencer o migdia i fracció  44,00 
 b) Sense tall de circulació  14,65 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 22  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONNEXIO A LA CENTRAL RECEPTORA 

D'ALARMES, PELS ESTABLIMENTS QUE HO SOL.LICITIN  
 
 
 
Article 1. Fonament legal i objecte 
 
De conformitat amb l'apartat 28, de l'article 212 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d'abril, Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 
s'estableix una taxa per la conexió de les alarmes instal.lades als establiments públics o 
privats, amb la central receptora ubicada a les dependècies de la Policia Municipal. 
 
 
Article 2  
 
Constitueix l'objecte d'aquesta exacció municipal la utilització de serveis especials de 
vigilància consistents en la connexió a la CRA instal.lada a les dependències de la 
Policia Municipal, dels usuaris d'alarmes que ho sol.licitin. 
 
 
Article 3 
 
1. Fet imposable. Està constituït per la prestació dels serveis especials de vigilància 
descrits a l'article 2. 
 
2. L'obligació de contribuir neix des del moment en què té lloc la implantació o la 
prestació del servei i la petició expresa o tàcita del contribuent. 
 
3. Subjecte passiu. Estan obligades al pagament les persones naturals o jurídiques que 
sol.licitin expressament o tàcitament el servei. 
 
 
Article 4.- Bases i tarifes 
 
La quantia de la taxa a què es refereix l'article 1 d'aquesta Ordenança es regula d'acord 
amb la següent tarifa. 
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Els propietaris o titulars d'establiments de tota classe que tinguin connectades alarmes 
a la central receptora d'alarmes de la Policia Municipal, han de pagar per cada mes i 
cadascuna, segons el següent: 
 
BAREM € 
Vivendes particulars  4,40 
Locals públics, bars, restaurants, magatzems, hotels, garatges, parkings, etc:  
- fins a 100 m2 de superfície   6,65 
- de 101 a 300 m2 de superfície  9,20 
- més de 300 m2 de superfícies  11,05 

Per instal.lacions no previste en aquest barem, s’aplica una banda mínima de 4,40 € i 
màxima de 15,75 €, segons les característiques de cadascuna 
 
Els propietaris o titulars d'establiments de qualsevol classe que tot i no tenir connectada 
l'alarma a la central receptora utilitzin serveis automàtics, telefònics, etc. per a avisar a 
la Policia Municipal, han d'abonar, quan es detecti aquesta situació, la quota 
corresponent a una anualitat i donar-se d'alta en el cens tributari corresponent a 
aquesta taxa. 
 
 
Article 5. Administració i cobrança 
 
Els subjectes passius efectuen el pagament de les expressades quotes quan s'inscriu 
l'autorització del servei en el Padró que a l'efecte es confecciona anualment. El 
cobrament es fa per rebuts anyals i si el contribuent demana i justifica el dret a la 
devolució, se li retorna la quantitat que li pertoca. 
 
 
Article 6. Concertació 
 
La taxa pot ser concertada individualment o bé mitjançant gremis o d'altres organismes 
corporatius. 
 
 
Article 7. Reglament 
 
Les normes de funcionament, prestacions, instal.lacions, sol.licituds, sancions i en 
general tot el que faci referència a les obligacions entre usuaris d'alarmes i 
l'Ajuntament, s'especifica en el Reglament que amb aquesta finalitat s'aprova. 
 
 
Article 8. Defraudació i penalitat 
 
Les infraccions d'aquesta Ordenança i defraudacions que es facin, se sancionen 
d'acord amb el que preveu el Reglament de conexió del sistema d'alarmes privades 
amb la central receptora ubicada a les dependències de la Policia Municipal de La Seu 
d'Urgell, així com amb el que autoritza la Llei de règim local i el Reglament d'hisendes 
locals. 
 
 
Article 9. Vigència 
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Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des del dia 1 de gener de 
1992 i seguirà en vigència fins que s'aprovi la seva derogació o modificació. Mentre, 
regirà la vigent. 
 
 
El secretari                                                       Vist i plau  
                                                                         L'alcalde 
 
 
 
 
 
 
Diligència  
 
La modificació de l'article 4t d'aquesta ordenança va ser aprovat inicialment per acord 
del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovat definitivament per no haver-s'hi 
presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm. 150, de 8 de desembre de 1992. 
 
L'art. 4 va ser novament modificat per acord del ple de data 4 d'octubre de 1993, BOP 
núm.152, de 18.12.93 
 
L’art. 4 va ser modificat per acord del ple de data 9 d’octubre de 1995, BOP núm. 156 
de 21.12.95 
 
L’art. 4t va ser modificat per acord del ple de data 7 d’octubre de 1996, BOP núm. 149 
de 10.12.96 
 
L’art.4t va ser modificat per acord del ple de data 4 d’octubre de 1999, BOP núm.160        
de 30.12.99 
 
L’art. 4t va ser modificat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm.146 de 2.12.2000. 
 
L’art.4t va ser modificat per acord del ple de data 1.10.01, BOP núm.146 de 6.12.2001 
 
L’art.4t va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 2.12.2003 
 
L’article 4t va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de 30.12.2004 
 
 
El secretari.-  
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 23  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE PISCINES I 

ALTRES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
 
 
Article 1r. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.B), 
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
aquest municipi estableix la taxa per la prestació dels serveis de piscines i altres 
instal.lacions esportives que s'especifiquen en les tarifes que conté l'annex 
corresponent, que es regeix per aquesta ordenança. 
 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui es 
beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi, a què es refereix 
l'article anterior. 
 
 
Article 3r. Horaris 
 
1. Poliesportiu i gimnàs: de 10,30 h a 13 h i de 15 h a 23h 
2. Piscina: de 10,30 h a 20,00 h 
3. Palau d’Esports: de 10 h a 13 h  i  de 17 h a 23 h 
 
 
Article 4t. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es la que es fixa en la tarifa 
que conté l'annex per a cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
2. La tarifa d'aquesta taxa és la que figura a l'annex. 
 
 
Article 5é. Obligació de pagament 
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1. L'obligació de pagament de la taxa regulada  en aquesta ordenança neix des que es 
realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l'annex corresponent. 
 
2. El pagament de la taxa s'efectua en el moment d'entrar en el recinte de què es tracti 
o quan es sol.liciti el lloguer dels objectes a què es refereix l'apartat 2 de la tarifa 
segona, continguda en l'annex. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província (o de la comunitat autònoma uniprovincial) i començarà a aplicar-se a partir 
del dia 1 de gener de 1992. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esedevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
Diligència 
 
Aquesta ordenança va ser aprovada pel ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 
set d'octubre de 1991.  
 
El secretari                                                         Vist i plau 
                                                                           L'alcalde 
 
 
 
 
 
 
Diligència:  
 
La modificació de l'annex de tarifes d'aquesta ordenança va ser aprovat inicialment per 
acord del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovat definitivament per no 
haver-s'hi presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm. 150, de 8 de desembre 
de 1992. 
 
L'annex de tarifes va ser novament modificat per acord del ple de data 4 d'octubre de 
1993, BOP núm. 152, del 18 de desembre de 1993. 
 
L'annex de tarifes va ser novament modificat per acord del ple de data 3 d'octubre de 
1994, BOP núm. 149, del 10.12.94 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de data 9 d’octubre de 1995, BOP 
núm.156 de 21.12.95 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple del 7 d’octubre de 1996, BOP núm. 
149 de 10.12.96 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple del 6 d’octubre  de 1997, BOP 
núm. 147 de 9.12.97 
 
La transformació del preu públic en taxa i la corresponent ordenança, van ser aprovats 
pel ple de l’Ajuntament en sessió de 5.10.98 d’acord amb la Disposició Transitòria 2a 
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de la Llei 25/98 de 13 de juliol i definitivament de forma automàtica al no haver-hi 
al.legacions (BOP núm.150 de 15.12.98) 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 4 d’octubre de 1999, BOP 
núm.160 de 30.12.99 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 2.10.00, BOP núm.146 de 
2.12.2000. 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 1.10.01, BOP núm.146 de 
6.12.2001 
 
L’art. 3r i l’annex de tarifes van ser modificats per acord del ple de 4.11.02, BOP 
núm.157 de 31.12.2002. 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 
2.12.2003 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165  de 
30.12.2004 
 
El secretari.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex de tarifes 
Taxa per la prestació dels serveis de piscines i altres instal.lacions esportives 
 
Epígraf primer: Piscines  
  € 
 Per l’entrada personal piscines:  
1 De persones grans  2,80 
2 De nens fins a 10 anys  1,70 
3 Cursos de salvament, natació, socorrisme, etc, per persona i setmana  - 
4 Abonaments de 10 dies de persones grans  22,80 
5 Abonaments de 10 dies de nens fins a 10 anys  10,40 
6 Grups organitzats (més de 20 persones), per persona  1,10 
7 Per temaporada:  - adults (més de deu anys)  51,90 
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                             - menors de deu anys  27,00 
 Es podrà aplicar un descompte als grups nombrosos del 33% quan es realitzin més de 5 

entrades a la mateixa temporada d’estiu 
 

 
Epígraf segon: 

 
Camps d’esports 

 

   
 Per l’entrada personal als camps d’esports:  
1. Camp de futbol 7:  a) llum natural (1 hora)  

                               b) llum artificial (1 hora) 
15,60 
20,80 

2. Camp de futbol11:  a) llum natural (1 hora) 
                               b) llum artificial (1 hora) 

15,60 
20,80 

3. Pista poliesportiva descoberta:  a)  llum natural (1 hora) 
                                                  b)  llum artificial (1 hora) 

Gratuït 
6,20 

4.  Pavelló poliesportiu:  a) Llum antural (1 hora) 
b)  llum artificial (1hora)  

15,60 
20,80 

5. Pista de tennis:      a) llum natural (1 hora) 
                               b) llum artificial (1hora) 
Quan un sol dels jugadors sigui abonat, s’aplica el 50% d’aquesta tarifa 

6,20 
9,40 

6. Pista d’Skaters:      a) llum natural 
                               b) llum artificial 

Gratuït 

7. Palau d’Esports:     a) Sales polivalents, llum natural (1 hora) 
                                   Sales polivalents, llum artificial (1 hora) 
                               b) Pista gran de parquet, llum natural (1 hora) 
                                   Pista gran de parquet, llum artificial (1 hora)                              

12,50 
15,60 
15,60 
20,80 

   
Epígraf tercer: Casal Esportiu  
   
1 Per cada inscripció 77,80 
2 Per cada inscripció quinzenal + dinar 119,25 
   
Epígraf quart: Casals d’Estiu  
   
1 Per una inscripció, 1 mes complert  83,00 
2 Per una inscripció, una quinzena  46,70 
   
Epígraf cinquè:   
   
1 Gimnàstica de manteniment per a la gent gran, per curs  15,60 
2 Gimnàstica de manteniment per a la gent gran, a Castellciutat, per curs 15,60 

3 Aquagim per a la gent gran, per curs 15,60 
4 Ioga per a la gent gran, per curs 31,00 
5 Balls de saló per a la gent gran, per curs 31,00 
6 Karate, per curs 20,75 
7 Tennis taula, per curs 20,75 
8 Piragüisme, per curs 20,75 
9 Piragüisme, adults, per curs 31,00 
10 Condicionament físic, per mes 26,00 
11 Tennis :   1 h/mes 

                2 h/mes 
                3 h/mes 

15,60 
20,75 
26,00 

12 Tai Chi Chuan, per a la gent gran, per curs 15,60 
13 Tai Chi Chuan, per adults, per curs 50,00 
14 Hípica, per mes 20,75 
15 Escacs, per curs 20,75 
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16 Country, per mes 25,00 
17 Golf, per mes 30,00 
18 Rutes guiades a peu i amb BTT Gratuït 
Epígraf sisè: Abonaments per a la utilització de les instal.lacions esportives 

 
  

  Adults Menors 
1 Abonaments per a pistes de tennis :          1   any 

2 Anys 
3 Anys 
4 Anys 
5 Anys 

 

58,10 
97,50 

143,10 
187,70 
233,30 

32,20 
58,10 
77,80 

103,70 
129,60 

2 Abonaments per a la sala de musculació, per mes 26,00  
 
 
ALTRES:  
 
a) Els nens que participin en l’escola municipal de tennis, pel preu de l’abonament del 
primer any obtindran els beneficis per dos anys. 
 
b) Gaudiran dels descomptes per familia nombrosa els abonaments de piscina i els 
casals esportiu i d’estiu, d’acord amb l’article 7.1 de l’ordenança fiscal núm.28 
 
c) No s’efectuaran devolucions d’inscripcions que es sol.licitin dins dels 15 dies abans 
d’inciar l’activitat. 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 24   
REGULADORA DE LA UTILITZACIO PRIVATIVA I APROFITAMENT 

ESPECIAL DE LA TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE 
 
 
 
Article 1r.  
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.B), 
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
aquest municipi estableix la taxa pel subministrament d'aigua, que es regeix per 
aquesta ordenança. 
 
 
Article 2n. 
 
El proveïment d'aigües potables d'aquest Ajuntament és un servei iniciat de conformitat 
amb les prescripcions vigents. L'explota l'Ajuntament que n'és també el beneficiari. 
 
No obstant això, les fonts i aprofitaments d'aigües potables que abateixen alguns 
particulars es respectaran per ara, tot i que es poden municipalitzar si s'acorda. 
 
 
Article 3r. 
 
L'Ajuntament acorda la prestació del servei després que l'interessat l'hagi sol.licitat. 
L'interessat ha de satisfer els drets que  determina la tarifa. 
 
 
Article 4t. 
 
Les concessions del servei domiciliari d'aigua poden ser: 
 
a) Per a usos domèstics 
b) Per a altres usos 
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Article 5è. 
 
S'entén per ús domestic tota aplicació que es doni a l'aigüa per atendre les necessitats 
de la vida, en el si d'una família, en un habitatge. 
 
 
Article 6è. 
 
Es consideren concessions per a altres usos aquelles en què l'ús d'aigua no sigui el que 
s'especifica en l'article anterior. 
 
Es considera igualment inclosa en aquest article l'aigua que s'utilitzi per a regatge de 
jardins i horts, si bé només pot usar-se amb aquesta finalitat quan el cabal d'aigüa ho 
permeti. En cas d'escassetat, aquest ús pot ser prohibit. 
 
Article 7è. 
 
L'autorització per a gaudir del servei d'aigües comporta l'obligació d'instal.lar en els 
inmobles un comptador, particular per cada habitatge i per cada ús. El comptador ha de 
col.locar-se en un lloc visible i de fàcil accés, que permeti la clara lectura del consum 
que marqui. 
 
 
Article 8è. 
 
El servei d'aigua es limita a la zona que comprè la xarxa de distribució. La concessió de 
noves connexions, que l'ha de sol.licitar l'interessat, la resolt l'alcaldia. Prèviament, cal 
un informe tècnic i que l'interessat liquidi els drets regulats per aquesta Ordenança. 
 
 
Article 9è. 
 
En el cas de finques on no existeixi xarxa de distribució i que s'hi sol.licitin preses i 
connexions per a la col.locació d'aigua, si l'Ajuntament hi accedeix, els interesats han 
d'executar la instal.lació corresponent d'ampliació de la xarxa amb caràcter provisional i 
sempre sota la direcció i control del personal tècnic del servei. Totes les despeses de la 
instal.lació són a càrrec de l'interessat tot i que un cop feta i posada en marxa passa a 
ser propietat municipal. Els propietaris de finques que no hagin contribuït a aquestes 
despeses de primer establiment de la xarxa, estan obligats a satisfer, quan sol.licitin la 
connexió, el quíntuple dels drets ordinaris. 
 
 
Article 10è 
 
Una presa o connexió serveix únicament per a la finca que hagi estat sol.licitada. No es 
pot estendre d'altres, encara que siguin contigües i pertanyin a un mateix amo. 
 
Si per alguna raó es dividís la propietat, els nous propietaris tenen l'obligació de fer una 
presa independent per a cada nova finca si l'Ajuntament ho estima convenient. 
 
 
Article 11è. 
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La instal.lació de connexions s'executa d'acord amb el que determinen les ordenances 
tècniques. Van a compte del sol.licitant totes les despeses que la instal.lació origini. 
 
 
Article 12è. 
 
La concessió del Servei d'Aigües, qualsevol que sigui l'ús a què es destini, es fa 
mitjançant l'oportuna petició d'alta i subscripció de la pòlissa d'abonament, en la qual 
l'interessat ha de declarar noms i cognoms o raó social, domicili, finalitat a la qual es vol 
destinar l'aigua, establiment o finca i altres dades complementàries que permetin 
determinar la classe i impotància del servei sol.licitat, concedit i instal.lat. 
 
Amb la sol.licitud caldrà aportar la següent documentació: 
 
a) Per a usos domèstics : DNI o CIF, cèdul.la d’habitabilitat en vigor, contracte de 

lloguer en cas d’arrendament i número de compte corrent d’una entitat bancària. 
b) Per a usos industrials: DNI o CIF i llicència d’obertura si existeix una activitat o 

llicència d’obres en el cas d’una construcció, rehabilitació i número de compte 
corrent d’una entitat bancària 

 
El servei de cubes d’aigua s’haurà de sol.licitar per escrit. 
 
Les peticions inclouren, implicitament el compromís de concessionari a complir les 
disposicions consignades a la present Ordenança. 
 
 
Article 13è. 
 
Simultàniament a les peticions d'alta i quan l'Ajuntament ho consideri oportú, els 
interessats han de constituir fiança com a garantia del pagament del subministrament 
per una quantia de 12,00 €. 
 
 
Article 14è. 
 
No es concedeix cap alta nova als abonats que no estiguin al corrent en el pagament 
de l'aigua en el domicili anterior. 
 
 
Article 15è 
 
El contracte de subministrament té una duració mínima de dos mesos i es considera 
prorrogat per terminis iguals si alguna de les parts no  manifesta per escrit, amb vuit 
dies d'antel.lació, la seva voluntat de rescindir-lo. 
 
 
Article 16è. 
 
En cas de canvi de propietari o arrendament d'una finca o habitatge, el responsable del 
pagament del subministrament d'aigua és el primitiu abonat mentre no formuli la baixa 
corresponent a l'Administració del Servei. Aquesta mateixa obligació recau sobre 



 99 

l'abonat que per qualsevol circumstància deixi d'utilitzar el servei sense presentar la 
baixa corresponent. 
 
 
Article 17è. 
 
En cas d'absències temporals dels domicilis, els abonats han de comunicar-ho amb 
anticipació a l'Administració, declarant el domicili o persona a qui s'han de presentar els 
rebuts de cobrament. 
 
 
Article 18è. 
 
Els aparells de mesura o comptadors són de propietat dels usuaris. Igual que els altres 
elements de connexió (claus de presa, ramal, clau de registre, aixeta de pas, instal.lació 
anterior general i instal.lació interior particular dels habitatges) la seva instal.lació va a 
compte dels abonats conforme a les Ordenances que contenen aquest expedient. 
 
 
Article 19è. 
 
L'Administració municipal es reserva la vigilància i inspecció de totes les instal.lacions 
de l'abastament, vetllant pel bon funcionament de tots els seus elements, denegant la 
concessió o rescindint-la en cas de funcionament defectuós de qualsevol de les parts 
que composen la instal.lació. 
 
La connexió a la xarxa general és obra exclusiva del servei municipalitzat d'aigües. 
 
 
Article 20è. 
 
Tots els aparells comptadors d'aigua, a més d'estar verificats per la Delegació 
Provincial d'Indústria, són precintats per l'Ajuntament. Aquests precintes no poden ser 
alterats per cap pretext pels abonats. Si per qualsevol accident se'n trenqués algun, 
l'abonat té l'obligació de comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament perquè pugui ser 
precintat de nou. 
 
 
Article 21è. 
 
Quan es notifiqui al concessionari deficiències en el funcionament del comptador, 
disposa d'un termini de 15 dies hàbils per reparar-lo o substituir-lo per un altre 
degudament verificat. Transcorregut aquest termini, l'Ajuntament pot triar entre liquidar-
li la quota per consum d'aigua equivalent a la major que hagi tingut en les sis lectures 
anteriors o tallar-li el subministrament. Dos mesos després d'haver comunicat a l'usuari 
l'avaria, si no ha reparat o substituït el comptador, se li talla el subministrament. 
 
 
Article 22è. 
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Cada habitatge o local (comercial o destinat a d'atres usos), seguint les ordenances 
tècniques i les orientacions del tècnic del Servei, ha de tenir un comptador propi situat 
en un lloc adequat i de fàcil accés. 
 
 
Article 23è. 
 
Els comptadors es llegeixen cada dos o quatre mesos, durant els deu primers dies del 
període corresponent, s'anota el consum en fitxa individual i es fa constar en el rebut. 
 
 
Article 24è. 
 
Vist el consum i d'acord amb les tarifes que estableix aquesta ordenança, 
l'Administració pública municipal practica la liquidació corresponent i l'import dels 
rebuts, un cop formalitzats, es carreguen als receptors, dins de la segona desena de 
cada quatrimestre següent al que s'efectuà el consum. 
Article 25è. 
 
La recaptació es duu a terme quadrimestralment. No obstant això, l'Ajuntament, s'hi ho 
acorda prèviament pot convertir en trimestral aquesta recaptació, quan ho estimi 
convenient als seus interessos i a les possibilitats del veïnat. Pot també realitzar el 
cobrament en rebut únic, conjuntament amb altres taxes per serveis com Recollida 
d'Escombreries, Clavegueram, etc. 
 
 
Article 26è. 
 
El cobrament es fa mitjançant càrrec en un compte bancari. En el cas de 
subministraments antics, de cobrament domiciliari, es fa en el moment de la 
presentació del rebut. Si l'abonat no estigués en el seu domicili, tindrà l'obligació de fer-
lo efectiu a les oficines municipals o a les que a l'efecte es fixin per l'Ajuntament, en els 
terminis legals. 
 
 
Article 27è. 
 
Transcorregut el termini legal de pagament, l'Ajuntament pot suspendre el 
subministrament d'aigua a l'abonat que es trobi al descobert en el pagament de la 
quota. 
 
 
Article 28è. 
 
Els obligats al pagament que no  satisfacin els seus deutes en el termini legal, ho fan 
amb el recàrrec del 10%. 
 
 
Article 29è. 
 
El procediment emprat per al cobrament assenyalat a l'article anterior és l'executiu que 
s'indica en certificacions al descobert expedides per la Intervenció municipal.  
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Article 30è. 
 
Les reclamacions sobre les lectures de consum, liquidacions, recaptacions o altres 
motius similars s'efectuen davant l'administració del Servei, a les Oficines Municipals, 
adjuntant-hi els documents on figuren els errors o omissions. 
 
 
Article 31è. 
 
Els recaptadors han de lliurar diàriament el producte de la recaptació, com determini la 
Dipositaria municipal, i efectuar la liquidació total del període abans del dia 30 últim de 
cada quadrimestre. En aquesta liquidació s'ha de fer constar, a més del càrrec inicial 
del quadrimestre en curs, el paper pendent del quadrimestre o bimestre anteriors i com 
a descàrrec, les baixes acordades i el paper pendent de cobrament a comptes nous per 
al quadrimestre següent, les quantitats dels quals són les que consten en les relacions 
corresponents, que el dipositari ha de comprovar amb l'efectivitat dels rebuts.  
 
 
Article 32è. 
 
No es poden fer concessions gratuïtes sota cap concepte, sigui quin sigui el caràcter o 
la naturalesa del peticionari, i es consideren caducades les que existeixin en entrar en 
vigor aquestes Ordenances, llevat de les que a continuació es determinen: 
 
El consum en establiments o serveis municipals prestat directament per l'Ajuntament o 
obligat aquest expressament a la seva pràctica o conservació. 
 
 
Article 33è. 
 
Són obligacions generals dels usuaris: 
 
a) El pagament de les despeses d'instal.lació de les connexions i de les obres que 

s'executin per instal.lar-lo. 
b) L'execució pel seu compte de la instal.lació interior de la finca. 
c) L'adquisició i conservació del comptador. 
d) Atendre les despeses de muntatge, verificació i precinte del comptador.  
e) L'abonament de l'import dels consums efectuats d'acord amb les tarifes aprovades 

per qui correspon, així com el pagament dels drets establerts en aquesta Ordenança. 
f) La firma del contracte de subministrament i aportar la fiança corresponent. 
g) Procedir sense demora a la reparació d'avaries sofertes per les instal.lacions. 
h) Permetre la instal.lació del servei als empleats del servei. 
i) Donar les altes i les baixes en temps oportú. 
j) Satisfer al servei municipalitzat d'aigües l'import de la liquidació practicada pels fraus 

comesos d'acord amb les quanties de penalitat que s'estableixin. 
 
 
Article 34è. 
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L'Ajuntament es compromet a subministrar l'aigua a planta baixa, però pot suspendre el 
servei per realitzar obres o efectuar reparacions i en especial per accidents fortuïts o 
força major. 
 
Seguin les circumstàncies i possibilitats del moment, pot limitar el servei a hores 
determinades, informant el veïnat mitjançant els oportuns bans. 
 
El servei municipalitzat d'aigües no es responsabilitza dels danys o incomoditats que 
aquesta restricció pugui ocasionar als abonats. Per altra banda, recomana la instal.lació 
de dipòsits reguladors. 
 
 
Article 35è. 
 
L'Ajuntament no respon dels danys i perjudicis ocasionats per l'ús del servei, ni per les 
restriccions o talls que pateixi. 
 
 
Article 36è. 
 
L'Ajuntament pot rescindir el contracte del subministrament i privar del servei als 
abonats: 
 
a) Si no satisfan les quotes liquidades pel servei prestat, en els terminis establerts. 
b) En el cas de reincidència en el frau. 
c) Quan l'abonat no permeti l'entrada del personal encarregat del servei per  revisar les 

instal.lacions. 
 
 
Article 37è. 
 
Tenint en compte les exigències del servei i les seves possibilitats, l'Ajuntament pot 
ordenar la utilització de l'aigua exclusivament per a proveïments domiciliaris. També pot 
deixar sense efecte el subministrament o utilització per a fins industrials o regatge, 
reservant-se el dret de suspendre'l en les zones que més convingui o en determinades 
hores a tota la població. 
 
 
Article 38è. 
 
Ningú no pot utilitzar l'aigua sense haver formulat el compromís d'abonament. Tampoc 
no es pot destinar aigua a usos distints dels estipulats a la corresponent pòlissa. 
 
Per altra vanda no es permet: vendre o cedir l'aigua que subministra l'Ajuntament a 
favor de tercers; abusar de l'ús de l'aigua malgastant-la; efectuar qualsevol classe de 
manipulacions en els aparells de presa, claus, aforament o altres del servei; no establir 
cap ramal entre la presa i l'aparell que verifica l'aforament, ni fer derivacions cap a 
altres locals o habitatges diferents dels consignats a la pòlissa. 
 
 
Article 39è. 
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Contravenir el que determina aquesta Ordenança és causa d'imposició de multes, que 
poden oscil.lar entre 1,50 €  i 30,05 €. En fixa la quantia Alcaldia, atenent la gravetat i 
importància de la falta, sense perjudici que pugui ser retirat temporalment el servei. 
 
 
Article 40è. 
 
L'Ajuntament, per raons de seguretat e higiene, declara el servei d'aigua potable 
obligatori per a tota classe d'habitatges i per a atendre les instal.lacions sanitàries en tot 
tipus d'establiments comercials i d'altres usos. 
 
 
Article 41è. 
 
Correspon al ple de l'Ajuntament aprovar aquesta Ordenança i a la Junta de Govern 
Local o si escau l'Alcalde, l'execució del que s'hi determina. 
 
 
Article 42è. 
 
Tarifes d'aplicació pel Servei Municipalitzat d'Aigua Potable. 
 
1. Quota fixa del servei:  0,62 €  per mes i abonat. 
 
2. Consums 
 
a) Consum a domicilis particulars 

€ 
De 0 a 16 m3, cada quatre mesos 0,25 
Més de 16 m3 fins a 60 m3, cada quatre mesos 0,33 
Més de 60 m3, cada quatre mesos 0,48 
 
Han de satifer l'import de 4,00 € quadrimestralment els usuaris que temporalment no 
utilitzin aigua i no hagin sol.licitat la baixa del servei, els abonats de qui no s'ha pogut 
fer la lectura ordinària de comptadors després d'intentar-ho dos cops i tots aquells que 
no arribin a consumir 16 m3 en un quadrimestre. 
 
 
b) Altres consums 
 
Per cada m3 consumit es factura 0,48 € amb un mínim 20 m3 al quadrimestre. 
 
 
c) Gaudiran d’una subvenció fins els límits del 20% i 60 m3 quadrimestrals les families 
nombroses, tot seguint els criteris de la Generalitat de Catalunya pel Canon de l’Aigua. 
 
d) Consum de grans quantitats per mitjà de cubes: 1,05 €/m3 
 
 
 
3. Connexions 
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a) Connexions  definitives  a  la  xarxa     general     de    distribució d'aigua. 
 
Permís de connexió d'aigua potable a immobles.   Taxa  231,50 €, i per cada un dels 
habitatges o local de negocis on s'instal.li aigua, exclòs el primer habitatge o local, 
s'incrementa en un 25%.  
 
b) Connexions provisionals 
 
Els contractistes que sol.licitin l'ús d'aigua potable per a la construcció d'un edifici, si 
l'Ajuntament dóna autorització, han d'abonar la quantitat de 231,50 € per la connexió 
provisional a la xarxa general. Aquesta connexió, una vegada finalitades les obres, cal 
donar-la de baixa i queda inutilitzada. El preu de l'aigua consumida és el mateix que el 
de l'apartat b) 0,48 €/m3). Cal instal.lar un comptador per  mesurar l'aigua consumida. 
Les mateixes taxes i tarifes s'apliquen en aquells casos en els quals l'Ajuntament 
autoritzi una instal.lació provisional. 
 
Les connexions, tant provisionals com definitives, les ha de fer personal del Servei 
d'Aigües municipal. El material a utilitzar el subministra l'Ajuntament i el seu cost es 
liquida juntament amb les taxes de connexió abans dites i pels següents imports: 
 
 Connexions de: € € € 
a 1/2 polzada a una polzada 34,40 55,10 13,80 
b 1 polzada i quart en  endavant 48,10 75,65 20,70 
 
 
4. Comptadors 
 
a)  El preu del comptador d'aigua és, per unitat (sense iva): 
 

Classe € 
13 mm 60,78 
15 mm 76,12 
20 mm 91,26 
25 mm 106,44 

 
Aquests preus estan subjectes al que estableix l'article 18 d'aquesta Ordenança. 
 
b) Instal.lació de comptadors 
 
Quan per a la instal.lació d'un comptador s'hagin de realitzar treballs complementaris, 
es factura a raó de 16,65 €/hora i s'hi suma el cost del material emprat. La liquidació 
per aquests concepte s'efectua conjuntament amb el primer rebut que es presenti al 
cobrament per consum d'aigua potable. 
 
 
Article 43è. 
 
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, regirà a partir de l'1 de gener de 1992 i 
successius fins que no s'acordi la seva modificació o derogació. Les anteriors 
Ordenances reguladores d'aquest servei queden derogades. 
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Aprovació. 
 
Aquesta Ordenança, que consta de 43 articles, fou aprovada pel ple de l'Ajuntament en 
sessió ordinària celebrada el dia set d'octubre de 1991. 
 
El secretari                                                  Vist i plau 
                                                                    L'alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència:  
 
La modificació de l'article 42è d'aquesta ordenança va ser aprovat inicialment per acord 
del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovada definitivament per no haver-
s'hi presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm. 150, de 8 de desembre de 
1992. 
 
L'article 42è va ser novament modificat per acord del ple de data 4 d'octubre de 1993, 
BOP 152, de 18.12.93 
 
L’art. 42 va ser modificat per acord del ple de data 9 d’octubre de 1995, BOP núm. 156 
de 21.12.95.  Correcció er. BOP núm. 17 de 6.2.96. 
 
L’art. 42 va ser modificat per acord del ple de data 7 d’octubre de 1996, BOP núm. 149 
de 10.12.96. 
 
L’art.42 va ser modificat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm. 146 de 
2.12.2000. 
 
L’art.13è, 28è, 39è i 42è van ser modificats per acord del ple de 1.10.01, BOP núm.146 
de 6.12.2001 
 
L’article 12è i 42è van ser modificats per acord del ple de 06.10.03, BOP núm. 148 de 
2.12.2003 
 
Els articles 41è i 42è van ser modificats per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de 
30.12.2004 
 
El secretari.-  
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 25  
REGULADORA DE LA TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL PER 

PARTICULARS DELS SERVEIS I MATERIALS DE PROPIETAT MUNICIPAL 
 
 
 
NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT 
 
Article 1r 
 
En ús de la facultat concedida pels apartats a) i b) de l'article 199 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, del 18 d'abril, text refòs de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'aprofitament especial 
per particulars dels serveis i materials de propietat municipal. 
 
 
OBLIGACIO DE CONTRIBUIR 
 
Article 2n 
 
a) Fet imposable. Està determinat per l'aprofitament especial de qualsevol dels béns o 

serveis regulats en aquesta Ordenança i l'obligació de contribuir neix des del moment 
que s'autoritzi la seva utilització. 

 
b) Subjecte passiu. Tenen condició de subjectes passius, en concepte de contribuents, 

les persones o entitats peticionàries de l'aprofitament especial; tenen la condició de 
substituts del contribuent les persones o entitats que es beneficiïn de les 
instal.lacions o serveis. 

 
En el supòsit previst per l'article 3r, apartat E, es considera subjecte passiu la persona 
titular o usuària del vehicle que obstaculitzi la via pública o impedeixi l'accés a edificis o 
solars que tinguin reconegut, i al corrent del pagament, l'aprofitament de gual 
permanent per accés de vehicles a través de les voravies. 
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TARIFES 
 
Article  3r.  
 
Les tarifes a aplicar són  les següents: 
 
A) Vehicles de la Brigada Municipal                                                                       € 
 
1 Tractor amb o sense remolc, amb conductor, per hora o fracció  50,25 
2 Camió, amb conductor, per hora o fracció  50,25 
3 Carreteig d’aigua amb camió cisterna, per cada servei  46,70 
4 Vehicle, amb conductor, per cada hora o fracció  39,90 
5 Dumper, amb conductor, per cada hora o fracció  39,90 
6 Camió grua amb conductor, per cada hora o fracció 51,85 
 
 
 
 
 
B) Altres materials municipals:                                                                                    € 
   
1 Cadires de tisores, per cadascuna i dia  0,42 
2 Tanques, per cada element i dia  2,00 
3 Tarimes, sense col.locació, per m2 i dia  4,40 
4 Tarimes col.locades:         a) els primers 10 m2, per m2  i dia  23,50 
                                          b) la resta, per m2 i dia  23,50 
5 Taules, per unitat de 3 ml i dia  2,00 
6 Material de la Policia Municipal:  
 6.1 Senyals de trànsit per reserves d’estac. a empreses particulars:  
 a) Per senyal i dia o fracció 2,20 
 b) Per cada cono que sol.licitin i per dia o fracció 1,05 
 a) Pel trasllat al punt d’obra o feina si ho fan els serveis municipals de la 

Policia 
 

11,00 
 
C) Mà d’obra:                                                                                                              € 
   
1 Electricista  16,65 
2 Llauner  16,65 
3 Oficial paleta  16,65 
4 Manobre o ajudants dels anteriors  13,85 
5 Oficial de jardineria 16,65 
 
D) Retirada de cotxes de la via pública:                                                                       € 
 
1 Per cada servei de retirada de vehicles de la via pública, prestat a petició  del 

particular 
 

42,75 
2 En el supòsit que, sol.licitat un servei no arribés a prestar 21,40 
 
E)  Utilització d’edificis municipals                                                                                € 
   
1 Sala d’actes de l’Ajuntament.  
 1.1 General :        13,80 €  1a hora  +  10,40 €  fracció 1h  
 1.2  Bodes  
        1.2.1  Dies feiners (excepte dissabtes)  34,40 
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        1.2.2  Dissabtes, diumenges i festius  51,60 
2  Aula d’examens de conductors de vehicles, per alumne i examen 4,10 
3 Pista d’exàmens de conduir:      a) Motocicletes, per alumne i examen 

                                                  b) Camions, per alumne i examen 
1,65 
3,30 

4 Baixos del c.Major 8   :    15,00 €    1ª hora  +   11,10 €  fracció 1h  
5 Sant Domenech  
 5.1 Lloguer de la sala , per dia 

Inclou enllumenat general, calefacció, instal.fixa de sonorització, neteja i un 
ordenança. 

206,25 

 5.2 Serveis Opcionals  
 Megafonia:  
 Gravació cinta cassette, per unitat 9,15 
 Micròfon taula, peu, corbata, per unitat i dia 14,45 
 Micròfon inalàmbric, per unitat i dia 72,25 
 Luminotècnica i projecció:  
 Proj. diapositives carroussel, per dia 43,35 
 Retroprojector , per dia 50,60 
 TV 25”, per dia  28,95 
   
   
 Pantalla frontal  (1,8 x 2,4), per dia 48,75 
 Punteo lasser, per dia 36,10 
 Video VHS, per dia 36,10 
 Personal:  
 Hostessa amb idiomes, per 8 h. 103,20 
 Hostessa sense idiomes, per 8 h 8,20 
 Fotògraf: fotografia de 13x18  (mínim 5 fotog), unitat 3,50 
 Traducció-Interpretació : 6h.  309,50 
                                         8h 412,60 
 Fotocòpia (per unitats) 

Segons preus vigents a l’ordenança núm.6 d’expedició de documents administratius 
 

6 Edifici de l’Escorxador:   1ª hora 
                                       Resta,  per cada hora 

13,80 
10,40 

7 Centre Cívic :                 1ª hora 
                                       Resta,  per cada hora 

13,80 
10,40 

 
F) Visites guiades al Centre Històric                                                                                                         
   
   Individual Grups 
1 Visita guiada a la catedral + claustre (45’ aproximadament) 3,10 €/pax 2,70 €/pax 
2 Visita guiada al museu (50’ aproximadament) 4,15 €/pax 3,60 €/pax 
3 Visita guiada a la catedral + claustre + museu (90’ aprox.) 6,20 €/pax 5,20 €/pax 
 Anotacions: 

- Aquests preus inclouen tot el servei 
- Per als menors de 10 anys la visita serà gratuïta 
- Es considera grup a partir de 25 pax i fins a 50 pax 

  

 
G) Sortides 
 
1 Sortides medioambientals 3,60 €/pax 
2 Altres sortides Segons cost 
 
 
H) Servei d’àpats a domicili                                                                                           
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1 Dinars Segons cost  
2 Sopars Segons cost 
 
 
 
 
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
 
Article 4t 
 
En matèria d'exempcions i bonificacions s'accepten les disposicions de l'article 202 del 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
 
 
 
 
NORMES DE GESTIO 
 
Article 5è. 
 
a) Els usuaris dels serveis i aprofitaments han de sol.licitar-los amb l'antel.lació 

necessària, fent constar el temps i forma dels aprofitaments i els altres requisits 
convenients per a la completa identificació del fet impositiu. 

 
b) Els usuaris dels serveis i aprofitaments assenyalats als  apartats B i C han de satisfer 

una fiança del 10 % del valor de reposició del material, la qual s'han de fer efectiva, 
en tots els casos, abans del lliurament dels materials i la maquinària. 

 
c) La taxa es considera acreditada a partir del moment de la seva utilització. 
 
d) Els desperfectes i danys que es produeixin en el material i maquinària, i que no 

siguin de conseqüència del seu natural desgast, corren a càrrec de l'usuari, segons 
valoració  efectuada pels Serveis Tècnics municipals. 

 
 
Disposicio final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1992 i serà vigent fins que 
s'acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
El secretari                                                        Vist i plau 
                                                                         L'alcalde 
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Diligència:  
 
La modificació de les tarifes d'aquesta ordenança va ser aprovada inicialment per acord 
del ple de data 5 d'octubre de 1992, va quedar aprovat definitivament per no haver-s'hi 
presentat al.legacions i es va publicar al BOP núm. 150, de 8 de desembre de 1992. 
 
Les tarifes van ser novament modificades per acord del ple de data 4 d'octubre de 
1993, BOP 152, de 18.12.93 
 
Les tarifes van ser novament modificades per acord del ple de data 3 d'octubre de 
1994, BOP 149, de 10.12.94 
 
Les tarifes van ser modificades per acord del ple de data 9 d’octubre de 1995, BOP 
núm.156 de 21.12.95 
 
L’article 3r va ser modificat per acord del ple de data 7 d’octubre de 1996, BOP núm. 
149 de 10.12.96 
 
L’article 3r, apartat F, va ser modificat per acord del ple de data 6 d’octubre de 1997, 
BOP núm. 147 de 9.12.97. 
 
L’article 3r va ser moficiat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm.146 de 
2.12.2000. 
 
L’art.3r va ser modificat per acord del ple de 1.10.01, BOP núm.146 de 6.12.2001 
Correcció errades BOP núm. 153 de 22.12.2001 
 
L’art. 3r va ser modificat per acord del ple de 4.11.02, BOP núm.157 de 31.12.2002 
 
L’art. 3r va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 2.12.2003 
 
L’article 3r va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm.  165  de 30.12.2004 
 
El secretari.-  
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
 
 
Article 1. Fet imposable 
 
1. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter 
real, el fet imposable del qual està constituït per l’exercici en el territori nacional 
d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en local 
determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l’impost. 
 
2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia 
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis, classificades en la secció 
1a de les tarifes, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre. 
 
 
Article 2. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària sempre que realitzin en territori 
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 
 
2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 
passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’administració 
encarregada de la gestió tributària, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, 
sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no 
presenti l’esmentada declaració. No obstant, l’Administració podrà rectificar el domicili 
tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. 
 
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la hisenda pública 
 
 
Article 3. Responsables 
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1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d'aquestes entitats. 
 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran 
d’elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués 
adjudicat. 
 
4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
 
 
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. 
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
 
5. En el supòsit de cessament de les activitats de la societat, els administradors seran 
responsables subsidiaris de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data 
de cessament. 
 
6. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament el certificat dels deutes per 
aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents que 
no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans de la data 
d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 
 
 
Article 4. Exempcions 
 
1. Estan exempts de l'impost: 
 
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes 
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg  de les comunitats 
autònomes i de les entitats locals. 
 
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 
durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme 
l’activitat. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els 
següents supòsits: 
 

1) Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que 
concorre en els casos de: 

a) Fusió, escissió  o aportació de branques d'activitat. 
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b) Transformació de societats. 
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular 
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova 
entitat. 
d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a 
l'anterior titular per línia directa o colateral fins al segon grau inclusiu. 

 
2) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el 
municipi activitats empresarials subjectes a aquest, en els següents casos: 

a)Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost. 
b)Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava 
exercint. 
c)Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja 
s'estava realitzant. 
d)Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de 
l'activitat per a la qual ja s'estava tributant. 

 
 
c) Els següents subjectes passius: 
 
- Les persones físiques. 
- Els subjectes passius  de l’impost sobre societats, les societats civils i les entitats de 
l’article 33 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis 
inferior a 1.000.000 €. 
- Quant als contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció només 
afectarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que 
tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. 
 
A efectes  de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte 
les següents regles: 
 
1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós 
de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de 
desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis 
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i la 
resta de reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre el valor afegit i altres 
impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis. 
 
2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’impost 
sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, el del 
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de 
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’impost sobre 
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix 
l’article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària, l’import net de la xifra de negocis serà 
el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el 
dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la 
xifra de negocis s’elevarà a l’any. 
 
3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les 
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
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No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del 
Codi de comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que 
pertanyin al grup. 
A aquests efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat 
dominant i una o diverses societats dominades. Es considera dominant la societat 
mercantil que sigui soci d’una altra societat, respecte de la qual: 
a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats 
amb altres socis. 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels 
membres de l’òrgan d’administració. 
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant  en algun dels 
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.  
 
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents s’atendrà 
a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents 
situats en territori espanyol. 
 
c) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social 
regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les 
assegurances privades. 
 
d) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots 
els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes 
o de les entitats locals o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública i els 
establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, sense finalitat de lucre, 
estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o 
articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per 
excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit 
ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al 
sosteniment de l’establiment. 
 
e) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense 
finalitat de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i 
d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts 
realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades 
finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al 
sosteniment de l’establiment. 
 
f) La Creu Roja. 
 
g) Els subjectes passius als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de 
tractats o convenis internacionals. 
 
h) Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i 
dels incentius fiscals al mecenatge. 
  
2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l’apartat 1 
anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
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3. Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, el 
ministre d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la presentació davant 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’una comunicació fent constar que es 
compleixin els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no s’exigirà, 
en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’impost sobre la renda de les persones 
físiques  
 
4. Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter 
pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
5. La aplicació de l’exempció  de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada 
al fet que l’entitat comuniqui a l’Ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al 
compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
 
 
 
 
Article 5. Bonificacions i reduccions 
 
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de 
cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs 
unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació. 
 
2. Els qui iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota mínima 
municipal, disfrutaran durant els cinc primers anys següents a la conclusió del 2n 
període impositiu de les següents bonificacions: 
 
Carrers de categoria 1ª i 2ª  ……………………….…………………………………….  25 % 
Carrers de categoria 3ª ………………………………….……………………………….  35 % 
Carrers de categoria 4ª ……………………………………….………………………….  50 % 
 
Per poder disfrutar de la bonificació es requereix: 
 
1. Que l’activitat econòmica no s’hagi exercit anteriorment sota altra titularitat. 
 
S’entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit anteriorment sota altra titularitat 
entre altres, en els supòsits de fusió, escisió o aportació a rams d’activitat. 
 
La bonificació a que es refereix l’apartat segon ateny  a la quota tributària integrada per 
la quota de Tarifa modificada, en el seu cas, per aplicació del coeficient de ponderació i 
el coeficient de situació previstos en els articles 87 i 88 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, respectivament. 
 
Aquesta  bonificació té caràcter pregat i s’haurà de sol.licitar pel subjecte passiu. Per la 
seva obtenció caldrà informe favorable d’aquest Ajuntament. 
 
L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de 
Lleida rebrà les peticions i les remetrà a l’Ajuntament, que emetrà informe sobre la 
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procedència o no de la bonificació, el qual serà tramés a l’Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals abans mencionat. 
 
El període a que es refereix l’apartat segon caducarà, en tot cas, un cop transcorreguts 
cinc anys desde la finalització de l’exempció prevista al paràgraf b) de l’apartat 1 de 
l’article 83 de la Llei. 
 
 
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions 
 
1. La concessió de les bonificacions establertes en l’article 5 són de caràcter pregat, 
llevat de l’establerta per al règim fiscal de les cooperatives. 
 
2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4 i 5 
d’aquesta Ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar a l’Ajuntament, i hauran 
d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la 
petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. 
 
3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran 
efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin 
tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o 
bonificació es realitzi mentre el rebut o liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en 
via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els 
requisits exigits per a la seva obtenció. 
 
 
Article 7. Quota tributària 
 
La quota tributària serà la que resulti d'aplicar a les tarifes de l'impost els coeficients de 
ponderació i situació regulats en els articles 8 i 9 d’aquesta Ordenança, així com les 
bonificacions regulades en l’article 5 anterior. 
 
 
Article 8. Coeficient de ponderació 
 
D'acord amb el que preveu l'article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de 
l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de 
l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent: 
 
 
Import net de la xifra de negocis (euros) 

Coeficient de 
ponderació 

 
Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 ........................ 
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 ...................... 
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 .................... 
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 .................. 
Més de 100.000.000,00 ................................................... 
Sense xifra neta de negoci ............................................... 
 

 
1,29 
1,30 
1,32 
1,33 
1,35 
1,31 

 
 



 117 

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del 
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides per 
aquest i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 
4 d’aquesta Ordenança.  
 
 
Article 9. Coeficients de situació 

 
1. Als efectes del que preveu l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen 
en quatre categories fiscals i que figuren en l’annex d’aquesta ordenança: 
 
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8 
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament 
el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients 
següent: 
 

 

 
                                              CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 

 
 1a 2a 3a 4a 
Coeficient aplicable  2,0 1,9 1,8 1,7 
 
3. Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses 
categories, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en 
aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte. 
 
 
Article 10. Període impositiu i acreditament 
 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 
declaracions d'alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de 
l'activitat fins al final de l'any natural. 
 
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, 
excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no 
coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan 
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs 
el de començament de l'exercici de l'activitat. 
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest 
cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de 
la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.  
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, 
escissions i aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII  
de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre societats, les declaracions 
d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin 
l’exercici de l’activitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a 
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aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què 
es tracti. En conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no es farà 
cap devolució o ingrés derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els 
quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat. 
 
3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la 
quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita 
quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 
 
 
Article 11. Règim de declaració i d'ingrés  

 
1. És competència de l'Ajuntament, la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn 
les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, la realització de les 
liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, l’emissió dels 
instruments de cobrament, la resolució dels recursos que s'interposin contra els 
esmentats actes i les actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent. 
 
2. Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un 
mes a comptar des de: 
a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés 
directe. 
b) El dia següent al de finalització del període d’exposició pública del corresponent 
padró, en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró. 
 
3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat 
que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de 
l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. 
No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del 
procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat 
de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que 
s'impugna. 
 
4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser pagades en els períodes fixats pel 
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, de 20 de 
desembre. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés 
s'iniciarà la via de constrenyiment i s'aplicarà el recàrrec establert en la Llei general 
tributària. 
 
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment 
del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i l’esmentat interès s'aplicarà 
sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment. 
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que 
disposa l'article 58 de la Llei 58/2003 General Tributària. 
 
 
Article 12. Comprovació i investigació 
 
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament o l’ens encarregat de la 
gestió tributària exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, que comprendran la 
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comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, 
siguin procedents i la notificació de la inclusió, l’exclusió o l’alteració de les dades 
contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per 
quota municipal. 
 
 
Article 13. Gestió per delegació 
 
1. Mentre la gestió tributària i la recaptació estigui delegada en la Diputació de Lleida, 
a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, totes les 
facultats d’aquestes matèries que en aquesta Ordenança s’atorguen a l’Ajuntament 
seran exercides per l’esmentat Organisme. En concret, les facultats dels articles 3.6, 
6.2 i 11 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme Autònom 
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida s'ajustaran al que 
preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels 
quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les seves 
facultats en la Diputació. 
 
 
Article 14. Data d'aprovació i vigència 
 
Aquesta Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 6 d’octubre de 2003, 
i publicada íntegrament al BOP núm. 148 de 2.12.2003, començarà a regir el dia 1 de 
gener de l’any 2004 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
 
Disposició addicional 
 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 
 
El secretari                                                   Vist i plau 
                                                                     L'alcalde 
 
 
 
 
Diligència: 
 
Els article 2n, 3r, 4t, 9è i 11è van ser modificats per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 
165 de 30.12.2004 
 
El secretari.- 
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ANNEX 
RELACIO DE CARRERS PER CATEGORIES 

 
 
 
Categoria primera 
 
Carrers en general del municipi no inclosos en cap altra categoria 
 
 
 
Categoria segona 
 
Camí Ral de Cerdanya 
c. Doctor Peiró 
Categoria tercera 
 
C. dels Estudis/La Seu 
C. dels Jueus 
C. Major 
C. de Sant Josep de Calassanç 
C. de Santa Maria 
Ptge. de la Missió 
Ptge. del Quarter 
Pl. d'Espanya 
 
Categoria quarta 
 
a)  Nucli antic de La Seu i Barris: 
 
Barri Poble Sec 
Barri Sant Antoni 
Barri Sant Pere 
Baixada del Molí 
Camí Clos 
C. dels Canonges 
C. de Capdevila 
C. del Carme 
Carreronet 
C. Estret 
C. d'Hércules 
C. de la Font 
C. de la Muralla 
C. de na Panistrera 
Pati del Palau 
C. de la Perdiu 
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C. del Pou 
C. de la Roda 
C. de Sant Agustí 
C. de Sant Emigdi 
C. de Sant Roc 
C. de la Sort 
C. de la Creu 
C. de les Eres 
C. de l'Escorxador 
C. de l'Or 
C. de la Palma 
C. de Sant Domènec 
C. de Sant Just 
C. de Sant Nicolau 
Pl. de Sant Nicolau 
Pda. Serrat de la Capella 
Portal de Cerdanya 
 
 
 
 
 
b) Nucli antic de Castellciutat, format pels carrers, camins i places següents: 
 
Pl. de l'Ajuntament                                                C. de Mossèn Cinto Verdaguer 
Pl. de l'Arbre                                                          Camí de les porques 
C. de la Bola                                                          Camí del Pou 
Costa de la Ciutadella                                           C. del Dr. Robert 
C. de l'Església                                                      Camí de Sant Sebastià 
C. Estret                                                                C. dels Terrats 
C. dels Estudis/Castellciutat                                  Camí del Valira 
Camí de l'Hortal                                                     C. de la Vila 
C. de Marc Comes                                                 Camí de la Vinyeta 
C. del Mercadal 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS 

DE L’EMISSORA MUNICIPAL 
 
 
Article 1r. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació amb l’article 41 
(modificat per la Llei 25/98 de 13 de juliol), ambdós de la Llei 39/1988, de  28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic 
per la prestació dels serveis de publicitat, megafonia i locució per part de l’emissora 
municipal, especificats en les tarifes que es contenen en l’annex corresponent. 
 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es 
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es 
refereix l’article anterior. 
 
 
Article 3r. Quantia 
 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà el que es fixa en les 
tarifes contingudes en l’annex, per a cada un dels diferents serveis o activitats. 
 
 
Article 4t. Obligació de pagament 
 
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des que 
es realitzi qualsevol dels serveis especificats en l’annex corresponent. 
 



 123 

2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment de presentar, al qui 
estigui obligat a realitzar-lo, la factura corresponent. 
 
3. El lloguer de l’equip de megafonia i locució serà satisfet abans del lliurament del 
material. 
 
4. Si  es  demana  servei de locució, qui es beneficiï del servei, haurà de fer-se càrrec  
de  les següents despeses: 
 
a) Quilometratge del/s locutor/s.  Al mateix preu/km que tingui establert l’Ajuntament 

i s’inclourà a la factura del lloguer de l’equip. 
  
b) Pernoctacions i servei de manutenció pel/s locutor/s.   Aquesta despesa es farà 

efectiva directament al/s locutor/s a la presentació de les factures o tiquets, o a 
l’empresa de restauració/hosteleria que hagi prestat el servei. 

 
 
 
 
 
Article 5è. Altres obligacions 
 
1. Els usuaris dels serveis de l’equip de megafonia han de sol.licitar-los a RàdioSeu 
amb l’antel.lació necessària, fent constar el temps i forma dels aprofitaments. 
 
2. L’usuari es compromet a un intercanvi publicitari. A canvi de la utilització del servei 
de megafonia de RàdioSeu, l’anagrama de l’emissora municipal apareixerà en tots els 
cartells publicitaris de l’activitat per a la qual es necessita la megafonia i locuació 
 
3. Fiances: 
 
a) Els usuaris dels serveis de l’equip de megafonia hauran de dipositar una fiança de 

150,25 € a la tresoreria del patronat per respondre del bon estat del material a l’hora 
de la devolució. 

 
b) L’incompliment de la devolució del material en el termini indicat implicarà l’execució 

de l’import de la fiança. 
 
c) Si el material es retorna avariat i l’import de la fiança no és suficient per la seva 

reparació, l’usuari respondrà de l’import restant. 
 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província (o de la comunitat autònoma uniprovincial) i començarà a aplicar-se a partir 
del dia 1 de gener de 1999. El seu període de vigència es mantindrà fins la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
Diligència 
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Aquesta ordenança va ser aprovada pel ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 
5  d’octubre de 1998 i publicada en el BOP núm. 150 de 15.12.98 
 
El Secretari                                                      Vist i plau 
                                                                         L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Diligència: 
 
L’art.5è, apartat a) i l’annex de tarifes van ser modificats per acord del ple de 1.10.01, 
BOP núm.146 de 6.12.2001 
 
L’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 de 
30.12.2004 
 
El Secretari 
 
 

Annex de tarifes 
Preu públic per la prestació de serveis a través de l’emissora municipal 

  
 

1. Tarifes publicitàries, sense incloure l’IVA 
 
1.1 Falques publicitàries € 
A Falca de 30  5,00 
B Falca de 40 “    6,20 
C Cada 5 “ suplementaris  0,65 
1.2 Oferta per un mes  
A Un espot diari   99,70 
B Dos espots diaris  174,50 
C Tres espots diaris  236,85 
1.3 Patrocini de programes  
A Per programa d’una hora  32,20 
B Patrocini mensual  (4 programes)  93,50 
1.4 Patrocini exculisu de programes  
A Per programa d’una hora  49,90 
B Patrocini mensual   (4 programes)   162,00 
1.5 Programes especials (F.Major, Fira St.Ermengol, Nadal …)  
A Sis falques 46,70 
B Dotze falques  74,80 
C Vint-i-dues falques  112,20 
1.6 Convenis campanyes especials  
 La Junta de Govern Local establirà el preu en aquests casos  
 
2. Tarifes pel servei de megafonia i locució 
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2.1 Lloguer de l’equip de megafonia ........................................ 31,15 €/dia + IVA 
                                                                                                      
Inclou taula de so, amplificador, platines o compact disc, altaveus, micròfon/s i cablejat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANÇA  FISCAL NÚM. 28 
REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ENSENYAMENT A 

ESCOLES MUNICIPALS I LA LLAR D’INFANTS. 
 

 
Article 1. Fonament i objecte 
 
1.1. En base del que disposa l’art. 20.4.ñ i 20.4.v de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals s’estableix la taxa per la prestació dels serveis d’escoles municipals i la llar 
d’infants. 
 
1.2. Les escoles municipals inclouen la d’arts i oficis, la de música, dansa i altres que es 
puguin crear. 
 
 
Article 2. Fet imposable. 
 
El fet imposable és l’assistència a les escoles municipals i a la llar d’infants i inclou la 
matrícula, l’assistència als centres i altres prestacions complementàries que es puguin 
establir vinculades a elles. 
 
 
Article 3. Subjectes pasius i responsables del pagament. 
 
3.1. Són subjectes passius i responsables del pagament les persones que es beneficïn 
de la prestació del servei sempre que siguin majors d’edat. 
 
3.2. En el cas dels menors d’edat, ho seran les persones que tinguin atribuïda la patria 
potestat del beneficiari directe. 
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Article 4. Quota. 
 
La quota de la taxa per la prestació d’aquests serveis és la següent: 
 
A. Escola municipal de música: 
 
A. Matrícula 
A.1  Tarifa única 31,50 

B Quotes mensuals  

B.1 Sensibilització  

        B.1.1  Sensibilització 3, 4, 5 i  6 anys, (60 min.) 31,15 

        B.1.2. Sensibilització 6 anys (60 min.) i (30 min.) instrument 44,90 

B.2 Iniciació  

        B.2.1  Iniciació 7 anys (60 min) llenguatge i 30 minuts instrument 46,80 

B.3 Llenguatge  

 B.3.1 Llenguatge musical (90 min.) més  instrument  (30 min.) 54,25 

 B.3.2 Llenguatge musical (90 min.) més instrument (45 min.) 57,35 

 B.3.3 Llenguatge musical (90 min.) més instrument (60 min.) GM 60,45 

 B.3.4 Només llenguatge musical (90 min.) 40,55 

       B.3.5 Instrument (30 min.) 31,15 

 B.3.6 Instrument (45 min.) 43,65 

 B.3.7 Instrument (60 min.) 52,40 

B.4   Adults  

        B.4.1  Llenguatge (90 min.) més instrument (30 min.) 57,35 

        B.4.2  Llenguatge (90 min.) més instrument (45 min.) 61,10 

        B.4.3  Llenguatge (90 min.) més instrument (60 min.) 67,90 

        B.4.4. Llenguatge muniscal (90 min.) 40,55 

        B.4.5  Instrument (30 min.) 31,15 

        B.4.6  Instrument (45 min.) 43,65 

        B.4.7  Instrument (60 min.) 52,40 

C.1 Cant Coral  

        C.1.1. Cant coral  30 min. 7,80 

C.2 Música de Cambra  

        C.2.1 Música de cambra  (30 min.) 15,55 

        C.2.2 Música de cambra  (45 min.) 18,65 

C.3 Conjunts i grups  

      C.3.1 Conjunts i grups (60 min.) 18,65 

      C.3.2 Grup de corda fregada  (45 min.) 12,45 

Segon instrument: 25% respecte del preu del primer  

Aula d’estudi amb instrument de l’escola (60 minuts) 2,00 € o fracció (només 1 curs)   
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B. Escola municipal d’arts i oficis:                                                                                 

B.1 Matrícula 

Tarifa única 31,50 

B.2 Quotes mensuals (Període escolar: d’octubre a juny)  

1.  Un dia a la setmana, 1 hora. 15,60 

2. Dos dies a la setmana, 1 hora. 25,00 

3. Un dia a la setmana, 1.30 hores. 19,00 

4. Dos dies a la setmana, 1.30 hores. 31,15 

5. Cursos monogràfics (10 hores) 40,00 

6. Ceràmica amb forn, 1 dia a la setmana, 1,30 hores 25,00 

7. Ceràmica amb forn, 2 dies a la setmana, 1,30 hores 41,50 

8. Ceràmica amb forn, cursos monogràfics (10 hores) 50,00 

B.3 Quotes mensuals d’estiu  

Un dia a la setmana, 1,30  hores. 22,00 

Dos dies a la setmana, 1,30 hores. 41,00 

A. Llar d’infants municipal:                                                                                       

C.1 Matrícula                                                                                                              

Tarifa única 31,50 

C.2 Quotes mensuals  

• Servei normal (de 9.30 a 17.00) 89,20 

• Servei especial (de 8.00 a 9.30 i de 17.00 a 19.30) 11,50 

C.3 Quotes diàries  

• Dinar 4,30 

• Servei de menjador 1,40 

 

B. Escola municipal de dansa:                                                                                    

 

D.1 Matrícula                                                                                                               

Tarifa única 31,50 

D.2 Quotes mensuals  

• 1 Dia/setmana 15,60 

• 2 Dies/setmana 28,05 

 
Article 5. Període impositiu i meritament. 
 
5.1. Si la regulació concreta del servei no preveu res en contra, s’enten que les quotes 
es refereixen a un curs complert i s’inicien el dia 1 de setembre de cada any i acaben el 
dia 31 d’agost de l’any següent. 
5.2. Les liquidacions de les quotes seguiran les normes següents: 
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a. Les quotes d’assistència seran pel mes sencer i es meritaran el primer dia de cada 
mes. 

b. Les quotes per matriculació es meritaran al moment de fer la inscripció o 
matriculació. 

c. La quota de la taxa pels dinars i pel servei de menjador de la llar d’infants es fixa per 
dies i l’import total a pagar es calcularà mensualment tenint en compte el nombre 
real de dies que s’ha utilitzat aquest servei. 

5.3. Excepte si hi ha previsió en contrari, la falta d’assistència o la baixa o l’inici de les 
activitats més enllà del dia 1 del mes que pertoqui no implicarà la devolució de la part 
proporcional de la quota corresponent al dies del mes en que no s’utilitzi el servei. 

5.4. En el cas de la llar d’infants, la determinació dels tipus de quota es farà segons els 
criteris següents: 

a. Els responsables del nen hauran de comunicar al principi del curs, amb un model 
fixat per l’Ajuntament, a quin servei desitgen acollir-se. 

b. Si desitgen canviar el servei també hauran de comunicar-ho per escrit amb el mateix 
model. 

c. En el cas en el qual, malgrat s’hagi triat el servei normal, el nen utilitzi més de dos 
dies en un mateix mes el servei especial, la quota a pagar serà la de servei especial.  

d. Per l’hora d’entrada i de sortida dels nens es fixa un marge de 15 minuts abans i 
després respectivament durant el qual es pot portar i recollir el nen sense que això 
comporti canvi de servei. 

 
Article 6. Declaració i ingrés. 
 
6.1. Les quotes de matriculació s’exigiran en règim d’autoliquidació mitjançant un 
document específic o el segell sobre el document acreditatiu de l’ingrés. 
6.2. Per les quotes periódiques, la Junta de Govern Local aprovarà les llistes 
cobratòries mensualment.  
 
Article 7. Bonificacions i exempcions. 
 
7.1 Gaudiran dels descomptes per família nombrosa totes les quotes de les escoles de 
música, arts i oficis, dansa i la llar municipal d’infants, excepte les quotes C.3, sempre i 
quan la familia estigui empadronada a La Seu d’Urgell: 
 
a) Descompte per cada membre de la familia nombrosa …………………….……… 20% 
 
7.2 Gaudiran de descomptes els membres de les unitats familiars, sempre i quan 
estiguin empadronats a la Seu d’Urgell, i que realitzin estudis simultàniament a una o 
diverses escoles (municipals): 

a) Dos membres matriculats en alguna de les escoles, per cadascun ……………. 10% 

b) Tres o més membres matriculats en alguna de les escoles, per cadascun …… 20% 

c) Aquests descomptes no s’aplicaran si ja es gaudeix dels regulats per familia 
nombrosa. 
 
7.3 Per la resta de supòsits no s’estableix cap bonificació ni exempció per les quotes 
tributàries regulades en aquesta ordenança. 
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7.4 Per obtindre els descomptes regulats en els punts anteriors s’hauran de sol.licitar i 
acreditar amb la documentació pertinent. 
 
7.5 Les devolucions de matrícules s’efectuaran solsament si es sol.liciten amb una 
antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de l’activitat. 
 
 
Article 8. Entrada en vigor i vigència.  
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui el seu text íntegre al Butlletí 
Oficial de la Província i serà vigent mentres no s’aprovi la seva modificació o derogació. 
 
DILIGÈNCIA: Aquesta ordenança la va aprovar provisionalment el ple de l’Ajuntament 
en sessió de 05.10.98 i va quedar aprovada definitivament de forma automàtica al no 
haber-hi al.legacions es va publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida núm. 150 de 15.12.98. 
 
El secretari                                                       Vist i plau 
                                                                       L’alcalde 
 
Diligència: 
 
L’article 4t va ser modificat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm.146 de 
2.12.2000. 
 
Els articles 4t i 7è van ser modificats per acord del ple de data 1.10.01, BOP núm.146 
de 6.12.2001.  Correcció d’errades BOP núm. 8 de 17.01.2002 
 
Els article 4t i 7è van ser modificats per acord del ple de 4.11.02, BOP núm.  
 
L’art.7è va ser modificat per acord del ple de 4.11.02, BOP núm. 157 de 31.12.2002 
 
L’art.4t i 7è van ser modificats per acord del ple de 01.12.03, BOP núm. 14 de 29.01.04 
 
Els articles 4t, 6è i 7è van ser modificats per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 165 
De 30.12.2004 
 
El Secretari 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29  
REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA 

PUBLICA (APARCAMENT HORARI) I DE LA SEVA TAXA 
 
 
PREÀMBUL 
 
La tasca de promoció, reactivació i rehabilitació del centre històric de la ciutat que es 
duen a terme demana, com a actuació significativa, un major control del trànsit i, més 
concretament, de l'aparcament de vehicles a la via pública. 
 
L'experiència demostra que el sistema d'aparcament temporal amb el pagament d'una 
taxa a determinades zones comporta una major mobilitat en els vehicles i una reducció 
en el nombre que en resta aparcat durant un període llarg. Això duu com a 
conseqüència una major rotació de vehicles i un major moviment de persones que 
acuden a les zones afectades. 
 
Per tant, la intenció que guia l'Ajuntament en establir aquest servei i regular la taxa és la 
de permetre més agilitat, facilitat i freqüència en l'accés de persones i vehicles al nucli 
antic, que ha de comportar una millora per als residents i comerciants de la zona. 
 
D'entrada la zona afectada és limitada per tal de poder estudiar i calibrar amb prudència 
l'abast d'aquesta novetat. Si l'experiència resulta favorable, l'ordenança preveu el 
mecanisme per aplicar el mateix sistema a altres zones de la ciutat. 
 
 
CAPITOL I. OBJECTE I AMBIT D'APLICACIÓ 
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Article 1. 1. Aquesta Ordenança té per objecte la regulació del funcionament del Servei 
Municipal d'Estacionament Controlat de Vehicles a la Via Pública (apartament horari), 
que presta l'Ajuntament, ja sigui mitjançant concessió administrativa o bé directament. 
 
2. Als efectes d'aquesta taxa, s'entendrà per estacionament qualsevol immobilització 
d'un vehicle per un període superior als dos minuts, sempre que no estigui motivada per 
imperatius de circulació dintre de les zones determinades. 
 
 
Article 2. 1. L'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança es circumscriu als vehicles 
estacionats a les zones d'aquesta ciutat que a continuació es relacionen: 
 
C. Major 
C. Lluís de Sabater 
C. Fra Andreu Capella 
 
2. Aquestes zones podran ser modificades o ampliades per acord de Junta de Govern 
Local de l'Ajuntament, del qual es farà l'oportuna publicitat per mitjà de bans de 
l'Alcaldia, i senyalització viària adequada. 
 
3. En queden expressament excloses les zones de càrrega i descàrrega que es 
senyalitzin als carrers afectats. 
 
CAPITOL II. FUNCIONAMENT DEL SERVEI 
 
 
Article 3. El servei consisteix en el control de l'estacionament de vehicles a les zones 
de la via pública previstes a l'article 2 del present Ordenança, que es consideren un bé 
públic escàs, en les quals l'estacionament de vehicles està regulat de forma restrictiva i 
sotmès a un règim especial d'utilització privativa de la via pública. 
 
Article 4. L'estacionament de vehicles a les zones senyalitzades i durant l'horari previst 
a l'article següent, estarà limitat a un màxim de 2 hores, transcorregut el qual, el vehicle 
haurà de ser retirat per l'usuari de l'estacionament. 
 
Article 5. 1. Els horaris de funcionament del servei d'estacionament limitat i sotmès a 
control seran els següents: 
 
- De 10,00 h a 14,00 h i de 16,00 h a 20,00 h de dilluns a dissabte, ambdós inclosos. 
 
Diumenges i festius quedaran exclosos del servei. 
 
2. S'estableixen les excepcions següents  
 
a) Els dies que se celebri el mercat setmanal, els carrers afectats quedaran exclosos 
del servei de parkímetre, durant el temps de duració del mercat. 
 
b) L'Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efecte el servei de parkímetres a 
determinats carrers, si ho considera necessari, per la realització d'algun esdeveniment 
esportiu, cultural, festiu, etc. 
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CAPITOL III. DRETS I DEURES DELS USUARIS 
 
Article 6. 1. Es consideraran usuaris d'aquest servei els conductors que utilitzin 
privativament per a l'estacionament del seu vehicle els trams de la via pública subjectes 
a control horari.  
 
2. Si el conductor no és identificable, serà considerat usuari qui consti com a titular del 
vehicle. 
 
3. El període màxim d'estacionament en qué consisteix aquesta utilització serà l'indicat 
a l'article 4. Prèviament, caldrà pagar la taxa establerta en aquesta Ordenança i obtenir 
el corresponent rebut de les màquines instal.lades amb aquesta finalitat. 
 
Article 7. Els usuaris, per a la correcta utilització de l'aparcament horari, hauran de: 
 
a) Adquirir el rebut de l'estacionament i col.locar-lo a la part interior del parabrisa del 
seu vehicle de manera que el seu contingut sigui visible, identificable i llegible 
perfectament des de l'exterior. 
 
b) Utilitzar una única plaça d'estacionament, respectant la senyalització col.locada a 
l'efecte. 
 
c) Utilitzar les màquines expenedores de tiquets amb la deguda correcció. 
d) No depassar el temps autoritzat d'estacionament 
 
e) Retirar el vehicle una vegada expirat el temps màxim d'estacionament permès. 
 
f) Respectar les ordres donades pels agents de la Policia Local de la Seu d'Urgell, dels 
seus auxiliars o els vigilants del concessionari del servei, així com les normes de 
funcionament del Servei. 
 
 
CAPITOL IV. REGIM SANCIONADOR 
 
Article 9. Constituïran infraccions a aquest Ordenança les següents: 
 
a) L'estacionament de vehicles sense haver obtingut el rebut corresponent 
 
b) L'estacionament de vehicles que, havent obtingut l'usuari el rebut, sobrepassin el 
període assenyalat en més de 60 minuts. 
 
c) L'estacionament de vehicles que, havent obtingut l'usuari el rebut, sobrepassin el 
període assenyalat fins a 60 minuts. 
 
Article 10. 1. Les infraccions assenyalades a l'article anterior se sancionaran per 
l'Alcaldia mitjançant Decret. 
 
2. Les sancions corresponents a cada infracció seran les següents: 
 
- Per la infracció prevista a l'art.9.a 30,00 € 
- Per la infracció prevista a l'art.9.b 25,00 € 
- Per la infracció prevista a l'art.9.c 12,00 € 
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3. Pel cas de reincidència en la comissió d'infraccions, l'import de les sancions es 
duplicarà. A aquests efectes, es considerarà reinicident l'usuari que, en un període de 
30 dies naturals, hagi comès tres infraccions de les previstes en aquesta Ordenança. 
 
Article 11. Quan un vehicle estacionat irregularment pertorbi greument la circulació o, 
estant estacionat correctament, hagin transcorregut 4 hores sense que el titular o 
conductor hagi corregit el motiu de la infracció assenyalada en les lletres c i d de l'article 
9 d'aquesta Ordenança, l'Ajuntament podrà retirar-lo de la via pública a través del servei 
de grua, sense que aquesta mesura tingui caràcter de sanció. El titular o conductor 
estarà obligat a satisfer les taxes del servei de grua i de dipòsit corresponents. 
 
Article 12. La imposició i l'abonament de les corresponents sancions de multa, no 
eximiran l'infractor de l'abonament del pagament de la taxa per la prestació del servei. 
 
Article 13. Les denúncies per infracció tipificada amb la lletra c) de l'article 9, podran 
ser cancel.lades sense sanció si l'usuari, dins de l'hora següent a la que figura en la 
notificació d'aquesta, adquireix un rebut d'anul.lació de denúncia en una màquina 
expenedora i el dipositarà a la bústia que amb aquesta finalitat hi trobarà. Un cop 
transcorreguda aquesta hora no serà possible adquirir aquest rebut d'anul.lació. 
 
Article 14. 1. El pagament de les sancions estarà sotmès al procediment general de 
recaptació. 
2. No obstant això, les multes que s'abonin dins els quinze dies següents a la notificació 
de la sanció, gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 del seu import. 
 
 
CAPITOL V. REGULACIO DE LA TAXA 
 
Article 15. 1. A l'empara del que disposen els articles 41 i següents de la Llei 39/88 
reguladora de les hisendes locals, s'estableix la taxa per l'estacionament de vehicles de 
tracció mecànica en les vies publiques d'aquest municipi, dintre les zones determinades 
seguint la regulació d'aquesta Ordenança 
 
2. No està subjecte la taxa regulada en aquesta Ordenança l'estacionament dels 
vehicles següents: 
 
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per la seva categoria o activitat. 
b) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present. 
c) Els vehicles en servei oficial. 
d) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a 
la Creu Roja i les ambulàncies. 
e) Els vehicles dels bombers o d'altre servei públic quan actuïn en exercici de les seves 
funcions. 
f) Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin l'autorització especial 
corresponent. 
 
Article 16.  Amb acord previ de la Junta de Govern Local, es podran establir convenis 
quant als rebuts d'estacionament amb els residents i comerciants de la zona, amb les 
associacions comercials, cambra de comerç i altres entitats especialment interessades 
o representatives de sectors afectats per l'establiment de la zona blava. 
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Article 17. Estan obligats a pagar la taxa i les sancions regulades en aquesta 
Ordenança: 
 
a) Els conductors que estacionin els vehicles en les zones determinades, en els termes 
previstos en l'article primer d'aquesta Ordenança. 
b) En el cas que el conductor no sigui identificable, en serà subjecte passiu qui consti 
com a titular del vehicle. 
 
Article 18. 1. La tarifa de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la següent: 
 
a) Per la utilització normal del servei 
 

a-1 15 minuts: 0,20 € (servei mínim) 
a-2 30 minuts: 0,30 €  
a-3 60 minuts: 0,55 €  
a-4 95 minuts: 0,90 €  
a-5 122 minuts: 1,40 € (servei màxim) 

 
Els esmentats preus són fraccionables en els períodes corresponents al pagament de 
0,05 €. 
 
b) Pel rebut d'excés o d'anul.lació de denúncia previst a l'art. 13 d'aquesta Ordenança: 

2,50 €. 
c) Quan aquesta ocupació es realitzi per contenidors/grues mòbils tributarà per la tarifa 

a-3) (0,55 €/hora) per tot el període de temps de l’ocupació. I no s’aplicarà en 
aquests casos el límit horari previst de 2 hores. 

 
Artícle 19. 1. L'obligació al pagament de la taxa neix en el moment en que s'efectuï 
aquest estacionament en les vies públiques compreses en les zones determinades en 
aquesta Ordenança o per acord de la Junta de Govern Local. 
 
2. El pagament de la taxa es realitzarà mitjançant la introducció als parquímetres i en 
moneda de curs legal de les quantitats corresponents i l'adquisició del rebut 
corresponent, que marcarà el temps d'estacionament. 
 
Article 20. Tant el pagament de la taxa com, eventualment, el de les sancions serà 
exigible per via de constrenyiment. 
 
 
DISPOSICIO FINAL. Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui en el 
Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del moment en qué, 
tècnicament estigui en disposició d'aplicar-se el sistema de cobrament. 
 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o 
derogació expresses. 
 
 
 
DILIGÈNCIA: Es fa constar que aquesta ordenança va ser publicada íntegrament al 
Butlletí Oficial de la Província núm. 4 de 10 de gener de 1995. 
 
La Seu d'Urgell, 11 de gener de 1995 



 135 

 
El secretari                                                                   Vist i plau 
                                                                                     L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diligència:   
 
La transformació del preu públic en taxa i la corresponent ordenança, vanf ser aprovats 
pel ple de l’Ajuntament en sessió de 5.10.98 d’acord amb la Disposició Transitòria 2a 
de la Llei 25/98 de 13 de juliol i definitivament de forma automàtica al no haver-hi 
al.legacions (BOP núm.150 de 15.12.98). Correcció d’errades,  BOP núm.157 de 
31.12.98. 
 
L’article 18 va ser modificat per acord del ple de data 2.10.00, BOP núm.146 de 
2.12.2000. 
 
Els articles 10 i 18 van ser modificats per acord del ple de data 1.10.01, BOP núm.146 
de 6.12.2001 
 
L’article 10è va ser modificat per acord del ple de 6.10.03, BOP núm. 148 de 2.12.2003 
 
Els article 2n, 10è, 16è i 19è van ser modificats per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 
165 de 30.12.2004 
 
El Sercretari 
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ORDENANÇA FISCAL NUM. 30 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PUBLICA 

 
 
 
Article 1.  Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.A), 
ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,reguladora de les hisendes locals, 
aquest municipi estableix les taxes per  l’entrada de vehicles a través de les voreres i 
les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena, utilitzacions privatives o aprofitaments especials que es derivin de 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides, taules i cadires, quioscos, parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles, atraccions, industries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic i altres instal.lacions anàlogues que s’especifiquin en les tarifes que 
conté l’annex i que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
 
Article 2.  Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de 
terrenys d’us públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, estintols, bastides, taules i cadires, quioscos, parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles, atraccions, industries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic i altres instal.lacions anàlogues, per  l’entrada de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena que s’especifiquen en l’annex d’aquesta ordenança. 
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Article 3.  Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35 de la Llei 58/2003 General Tributària a favor de les quals s’atorguin 
les llicències, gaudeixin, utilitzin o es beneficiïn de l’aprofitament si es que es va 
procedir sense l’autorització corresponent. 
 
Tindran la consideració de substituts del contribuent en les taxes establertes per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial per l’entrada de vehicles a través de les 
voreres, i per la seva construcció, manteniment, modificació o supressió, els propietaris 
de les finques i locals a que donen accés les esmentades entrades de vehicle, que 
podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
 
 
Article 4. Quantia 
 
La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança són les que es fixen en les 
tarifes que conté l’annex. 
 
 
 
Article 5.  Normes de gestió 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la 
llicència, si la mateixa fou sol.licitada. 
 
2. Si no s’ha determinat exactament la durada de l’aprofitament, una vegada estigui 
autoritzada, s’entén prorrogada mentre no se’n presenti la declaració de baixa. La 
presentació de la baixa té efectes a partir del primer dia del període natural de temps 
següent al que assenyala l’epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la causa 
que hom al.legui en contra, la no presentació de la baixa determina l’obligació de 
continuar pagant la taxa. 
 
3. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquiden per cada aprofitament 
sol.licitat o realitzat i no poden ser inferiors a les establertes pels períodes naturals de 
temps, assenyalats en els epígrafs respectius.  
 
4. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança han de sol.licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el 
dipòsit previ a què es refereix l’article 6.2.a)  i formular una declaració adjuntant un 
plànol detallat de l’aprofitament i de la seva situació dins del municipi. L’imcompliment 
d’aquesta prescripció pot provocar que no es concedeixi la llicència, sense perjudici del 
pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que escaiguin. 
 
5. Els serveis tècnics d’aquest municipi han de comprovar i inventigar les declaracions 
que han formulat els interessats, i les autoritzacions només es concedeixen si no es 
troben diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi ha, es notifiquen als 
interessats i es giren, si és el cas, les liquidacions complementàries que escaiguin. Les 
autoritzacions es concedeixen quan els interessats han arreglat les diferències i, si és el 
cas, quan s’han ingressat els ingressos complementaris corresponents. 
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6. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats poden sol.licitar a 
aquest municipi la devolució de l’import ingressat. 
 
7. Quan s’ha autoritzat l’ocupació, s’entén prorrogada mentre Alcaldia no acordi la seva 
caducitat o l’interessat, o els seus representants legítims en cas de defunció, no 
presenti la baixa justificada.  
 
8. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o 
subarrendades a tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul.lació de la 
llicència, sense perjudici de les quantitats que els interessats hagin d’abonar. 
 
 
 
Article 6.  Obligació de pagament 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 
 
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment 
de sol.licitar la llicència corresponent 
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats, el primer dia 
de cada un dels períodes naturals de temps que s'indiquen en la tarifa. 
c) Quan es tracti de l’aprofitament per l’entrada de vehicles a través a través de les 
voreres i les reserves de via pública , quan ja estan autoritzats, el primer dia de cada 
semestre natural. 
d) Quan es tracti de l’ocupació de terrenys amb materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues, es realitzaran 
liquidacions trimestrals. 
 
2. El pagament de la taxa es realitza: 
 
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la 
Dipositaria municipal o allà on establexi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la 
llicència o la denominació que  correspongui. . Aquest ingrés té caràcter de dipòsit 
previ, d’acord amb el que disposa l’article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i 
es considera definitiu quan es concedeix la llicència corresponent. 
b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, 
una vegada estiguin inclosos en els padrons o les matrícules de la taxa, en els terminis 
reglamentaris. 
 
Pel mercat municipal, quan el concessionari autoritzi la domiciliació del pagament, 
aquest es fraccionarà en dues vegades. Aquests fraccionaments es remesaran a les 
entitats bancàries durant el primer i tercer trimestre de l’any. La devolució del primer 
fraccionament suposarà el pagament de la totalitat de la quota en el mateix termini que 
la resta de concessionaris. 
 
 
Article 7.  Categories dels carrers o polígons 
 
1. Quan a l’aplicació de les tarifes per l’ocupació amb taules i cadires i per la instal.lació 
de quioscos a la via pública  que es classificarà en tres categories: 
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a) Zona extra: tot el passeig de Joan Brudieu, la plaça de Catalunya, el carrer de Sant 
Ot, l'avinguda de Pau Claris fins al carrer de Joaquim Viola, el carrer de Fra Andreu 
Capella i el carrer de Lluis de Sabater. 
 
b) Zona primera: carrer Major, avinguda de Pau Claris, les carreteres i la delimitació 
entre el passeig de Joan Brudieu (exclós), carrer de Sant Ermengol, avinguda del 
Salòria, carrer del Bisbe Iglesias Navarri (exclós). 
 
c) La resta de la ciutat. 
 
Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més 
vies públiques classificades amb categoria diferent, s'aplica la tarifa que correspon a la 
via de categoria superior. 
 
Els parcs, jardins i deveses municipals es considera vies públiques de 1a categoria. 
 
Els aprofitaments en terrenys de propietat municipal, tributen com si haguessin estat 
efectuats en la via de categoria superior amb què confronten. 
 
2. Quan a l’aplicació de la resta de tarifes, les vies públiques es classifiquen en una 
única categoria, estiguin o no urbanitzades. 
 
 
Article 8. Període impositiu. 
 
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de 
l’aprofitament especial. 

 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 6 d’octubre de 2003 
i publicada íntegrament al BOP núm. 148 de 2.12.2003, començarà a regir el dia 1 de 
gener de 2004, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra 
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 
automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 
 
El Secretari                                                            Vist i plau 
                                                                              L’alcalde 
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Diligència: 
 
L’article 3r i l’annex de tarifes va ser modificat per acord del ple de 8.11.04, BOP núm. 
165 de 30.12.2004 
 
El Secretari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX DE TARIFES 
 
 
 
 

TARIFA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,PUNTALS, ESTINTOLS, 

BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES 
 
 
 
 
 Tarifa primera: Ocupació de la via pública amb mercaderies  
   
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que faci els 

industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquin la 
seva activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl.liques (contenidors) : 

 

 a) Per m2 o fracció i dia . 0,86 € 
 b) Per m2 o fracció i any  29,30 € 
   
 Tarifa segona: Ocupació amb materials de construcció  
   
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de 

construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit, tanques, caixes de 
tancaments, puntals, estintols, bastides, etc, siguin o no per a obres. Per m2 o 
fracció, al dia  

 
 
 

0,21 € 
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2. Quan l’ocupació amb contenidors/grues mòbils es realitzi en zona 
d’estacionament controlat (zona blava) no es tributarà per aquesta ordenança i 
en el seu lloc s’aplicarà el previst a la d’Estacionament Controlat de Vehicles a la 
via pública (Ordenança 29, article 18 c.) 

 

3. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, deixant un pas 
mínim d’1,20 m. d’amplada  
Si no guardés aquesta distància mínima s’aplicarà el que s’especifica en el punt 
1 d’aquesta tarifa. 

 
 
 

0,119 € 
   
 Tarifa tercera:  Ocupació amb grues fixes  
   
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb grues fixes, per m2 o 

fracció, al dia 
 

0,33 € 
 
Normes d'aplicació: 
 
a) Si les obres s'interrompen durant un temps superior a  dos mesos, sense causa justificada, 
les quantitats que  resulten  d'aplicar la tarifa segona tenen un recàrrec  del´100% a partir del 
tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les 
quantitats tenen un recàrrec d'un 200%. 
 
b) La taxa per ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de 
construcció es liquidarà pels drets fixats en els carrers de primera categoria. 
 
 
 
 
TARIFA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES 

AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 

€/mes 
  Juliol 

Agost 
Resta 
mesos 

A) Per cada metre quadrat de superfície ocupada:   
a) Zona extra, per m2    9,85 6,17 
b) Zona primera, per m2  7,88 4,87 
c) Resta de la ciutat,  per m2  7,00 4,40 
    
B) Per cada metre quadrat de superfície ocupada amb estructura fixa:   
a) Zona extra, per m2    9,85 8,05 
b) Zona primera, per m2  7,88 6,32 
c) Resta de la ciutat,  per m2  7,00 5,65 
 
C)  Ocupacions especials:     
a) Festa Major, per m2/dia 2,65 
b) Resta de dies, per m2/dia 0,72 
 
D) Per la utilització de veles o marquesines fixades a la via pública, es multiplica pel coeficient 
1,5 la quantitat que resulta d'aplicar la tarifa de l'apartat 2.A) anterior, segons la superfície 
ocupada per la vela o la marquesina. 
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TARIFA PER LA INSTAL.LACIO DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA 
 
 
                                                                                                                Categoria dels carrers 
  Extra Primera Resta 
  € € € 
a) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria 

de tabac, loteria, llaminadures, etc. Per m2 i any.  
 

102,55 
 

85,45 
 

75,30 

b) Quioscos dedicats a la vanda de gelats, refrescos i altres 
articles propis de temporada i no determinats expressament en 
un altre epígraf d’aquesta ordenança, amb un mínim de deu 
metres quadrats. Per m2  i temporada  

 
 
 

88,05 

 
 
 

72,60 

 
 
 

75,90 

c) Quioscos de massa fregida. Per cada m2 i any. 102,55 85,45 75,30 

d) Quioscos dedicats a la venda de castanyes. Per m2 i 
temporada  

41,80 39,90 38,00 

 
 
 
 
 
 
 

TARIFA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER 

I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
 
 
 
1r. Mercats € 
1.1 Parades eventuals: per m. lineal i dia  2,22 
1.2 Parades fixes: per cada mercat setmanal ( per ml. i any)  46,20 
1.3 Venda directa de productes naturals o fabricats a la Seu d’Urgell o comarca:   
 Cistells, amb un màxim d’1,5 m.  Lineals:        màxim  

                                                                         Mínim 
0,80 
0,26 

 - Boletaires, per dia  14,90 
2n Fira de Sant Ermengol  
 Per m. Lineal i dia 5,50 
 
3r.   Festa Major 
3.1 Activitats recreatives 

GENERAL JOCS D’ATZAR 
  fracció  Fracció 
Ocupació Fix dia m2  dia fix dia m2  dia 
 € € € € 
Fins a 10 m2   3,40  3,60 
Més de 10 a 30 m2  33,55 1,65 36,90 1,80 
Més de 30 a 60 m2  83,85 1,00 92,25 1,10 
Més de 60 a 80 m2  103,40 0,90 113,70 0,95 
Més de 80 a 100 m2  120,20 0,70 132,20 0,70 



 143 

Més de 100 m2  131,40 0,70 143,70 0,65 
 
  € 
3.2 Bars 5,70 
3.3 Parades de venda 4,90 
 
 
4t. Setmana Santa 
                                                                                                                                       m2/dia 
 Tipus d’instal.lació € 
1 Atraccions 0,36 
1 Jocs i casetes de tir 0,66 
2 Parades de venda de productes 0,57 
 En tots els casos es comptabilitzarà un mínim de 10 m2 per parada, joc, caseta o atracció  
 
 
5è. Altres tarifes 
 
Quan s’autoritza la utilització de terrenys d’ús públic per algunes de les activitats regulades en 
aquesta ordenança, no tarifades expressament, fora dels períodes fixats anteriorment es poden 
establir concerts en funció del tipus d’activitat i del temps de durada d’aquesta, prenent com a 
base les tarifes fixades en els apartats anteriors del present article. 
 
 
 
 
 

 
TARIFA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA 

DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 
 
 
 
 
TARIFA PRIMERA  
  3 ml o fracció i any 
1. Guals particulars  48,06 € 
2. Guals d’establiments industrials comercials i pupilatges 72,95 € 
   
   
TARIFA SEGONA 
  m2 o fracció i any 
1. Reserva especial  de parada en vies i terrenys d’ús públic, per 

empreses prestadores de serveis d’interés general. 
19,80 € 

2. Reserva especial de parada en vies i terrenys d’ús públic, per hotels. 19,80 € 
 
 
 
 
 


