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E D I C T E 

 
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; i l’ar–––ticle 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària amb data 02/10/2006 aprovà 
provisionalment modificar diverses ordenances fiscals per l’exercici 2007. 
 
Atès que s’ha publicat l’anunci en el tauler d’edictes de la Corporació i en el Butlletí Oficial 
de la Província núm.138 del dia 10 d’octubre de 2006 i atès que ha transcorregut el període 
d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagi presentat relamacions, els acords 
provisionals han esdevinguts definitius i es publica el text íntegre de les modificacions. 
Entraran en vigor el dia 1 de gener de 2007. 
 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL  NUM. 2  
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA 
../.. 

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  1,850. En el cas de les motocicletes s’hi aplica el coeficient 
1,872. 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 

 
1,850 
1,850 
1,850 
1,850 
1,850 

23,35
63,05

133,09
165,78
207,20

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

 
83,30 

118,64 
148,30 

 
1,850 
1,850 
1,850 

154,11
219,49
274,36

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 

 
1,850 
1,850 
1,850 
1,850 

78,22
154,11
219,49
274,36
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POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES Tarifa   
Llei € 

Coef. Tarifa € 
municipal 

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 

 
1,850 
1,850 
1,850 

32,69
51,38

154,11
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 

 
 

1,850 
1,850 
1,850 

32,69
51,38

154,11
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 

 
1,850 
1,872 
1,872 
1,872 
1,872 
1,872 

8,18
8,30

14,17
28,36
56,70

113,41
../.. 

 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NUM. 6  
REGULADORA DE  LA TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
../.. 
 
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  

1,55

2 Altes, baixes i alteracions en el padró d’habitants  3,95
3 Certificacions d’empadronament en el cens de població:       

 a) Vigents 3,95
 b) De censos anteriors  3,95

4 Certificats de convivència i residència  3,95
5 Certificats sobre censos de població d’habitants emesos a  petició d’òrgans 

municipals  
0,85

6 Volants d’empadronament 3,95
  

Epígraf segon:  Certificacions i compulses 
  

1 Altres certificacions  1,55
2 Diligència de confrontació de documents  1,55
3 Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals  1,55
4 Certificats de documents municipals:     

 Vigent   3,95
 Últims 5 anys 7,70
 Més de 5 anys  15,40
  

Epígraf tercer: Documents expedits o estesos per les oficines municipals 
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1 Pel visat de documents en general, que no estan expressament tarifats, per cada un  1,55
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: 

1.1 Declaració de ruïna d’edificis 
1.2 Segregació de finques 

177,60
35,60

2 Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol.licitada a instància de 
part  14,30

3 Per cada informe que s’expedeixi sobre carasterístiques de terrenys o consulta per a 
edificació a instància de part  14,30

4 Per cada expedient de concessió d’instal.lació de rètols i mostres 21,40
5 Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc, per cada m2 o fracció 

de plànol  3,55
6 Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de concessió de llicència 

3,55
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  

7,20
21,65

355,15
8 Obtenció de certificat urbanístic: 

a) Certificat d’aprofitament urbanístic  
b) Certificat de compatibilitat urbanística 

35,60
35,60

9 Expedients de llicències d’obres:   
 9.1 Obres menors 

9.2 Obres majors 
37,60
75,35

 9.2 Obres majors (inclou la placa) 96,70
 9.3 Expedició de plaques de llicència d’obres majors 21,40

10 Per cada expedient de nova concessió o modificació d’ocupació de la via pública 
amb taules i cadires  35,60

11 Per cada expedient de nova concessió o modificació d’ocupació de la via pública 
amb quioscos  35,60

12 Per cada expedient de concessió d’ocupació de la via pública amb materials de 
construcció, tanques, mercaderies  35,60

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  35,60

14 Per cada expedient de concessió d’instal.lació de grua, estiqui o no a la via pública  
85,40

15 Per cada expedient de concessió d’entrada de vehicles, reserva d’aparcament, etc  
35,60

 Les llicències de canvi de rampa tindran una bonificació del 100%, a partir de 
l’exercici 2002 

16 Expedició placa de gual 16,15
 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  

35,60

3,55
18 Còpies de plànols, per m2, mínim 1 m2: 

  a) Paper de 80 gr. 4,30
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  b) Paper vegetal  10,70
19 Documents de la revisió del PGOU: 

 a) Exemplar sencer 213,15
 b) Còpies de plànols  DIN-A0 i DIN-A1 a color 142,05
 c) Còpies plànols 7,20
 d) Fotocòpies a color DIN A-3 7,20
 e) Fotoòpies b/n i enquadernació de documentació 56,85
 f) Còpia del Pla General d’Ordenació urbana en suport CD 47,40

20 Tramitació de figures de planejament urbanístic: 
a) Informe per aprovació inicial 
b) Informe per aprovació provisional 

72,45
72,45

  
Epígraf cinquè:  Altres expedients o documents 

  
1 Targetes d’armes  14,30
2 Informes per accidents de circulació de la Policia Municipa sense croquis ni informe 

tècnic de responsabilitats  47,40
 2.a) Per cada croquis a adjuntar 14,30
 2.b) Per cada informe tècnic de responsabilitats a adjuntar 14,30

3 Per cada fotografia  en color a adjuntar a l’informe d’atestat 3,55
4 Per cada fotografia  en blanc i negre a adjuntar a l’informe d’atestat 1,00
5 Per altres elements gràfics, informàtics o audiovisuals derivats de la gestió amb la 

incorporació de noves tecnologies 
 
(Preu establert a l’estudi econòmic del servei tècnic municipal corresponent) 

6 Lllicència de tinença de gossos perillosos 35,60
7 Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat, s’aplica 

la tarifa anàloga. 
  
 Epígraf sisè:  Treballs d’ordinador 
  

1 Programació  30,90
2 Explotació de programes i màquines :  

               23,20 €/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  23,20
2 Preliquidacions de taxes i preus públics  15,55

  
 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
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                                                                        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 en blanc i negre 0,10
 c) Full imprès a color: 

- Només el títol en color 
- Només 1 fotografía petita (menys d’1/4 de la pàgina) 
- Més d’una fotografía o tota la pàgina 

d) Per cada (disquet) cd-rom 

0,15
0,30
0,60
0,60

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

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
7 Carnets provisionals  (dipòsit) 20,00

 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. 
El carnet provisional s’entregarà a les persones que no tenen residència a La Seu o 
àrea d’influència i volen treure en préstec documents. El dipòsit es retornarà quan tornin 
el carnet de la Biblioteca 

../.. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NUM. 8  
REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICENCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES 
DE LLOGUER 
 
../.. 
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  554,10
2. Autorització per a la transmissió de llicències 554,10
3. Substitució de vehicles  59,30
../.. 
 
 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL  NUM. 10 
REGULADORA  DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL  
 
../.. 
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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  392,70
 2. Ampliació cementiri  887,95
 3. Lloguer per cinc anys, nínxols i columbaris, per cada any  28,75
 4. Columbaris  157,40
  

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  63,05
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  27,80

c) Per inscripció de transmissions entre germans de les concessions temporals de tota 
mena de sepultures o nínxols  39,30

 
  Cadàvers

€ 
Restes

€ 
 Epígraf tercer: Inhumacions   
a) a.1 En sepultura o nínxol temporal 39,30 19,80
 a.2 En sepultura o nínxol temporal, amb un ajudant 52,65 33,10
 a.3 En sepultura o nínxol temporal, amb dos ajudants 69,70 50,20
b) En columbaris  - 10,00
 
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. 
 
  Cadàvers

€ 
Restes

€ 
 Epígraf quart: Exhumacions   
a) a.1 De sepultura temporal 39,30 19,80
 a.2 De sepultura temporal, amb un ajudant 52,65 33,10
 a.2 De sepultura temporal, amb dos ajudants 69,70 50,20
 
 
 
 
 
 
 

 Epígraf cinquè:  Incineració, reducció i trasllat 

a) Trasllat de cadàvers i restes. 15,80 
 Per realitzar trasllat de restes de cadàvers enterrats a terra caldrà un acord previ 

favorable de la Junta de Govern Local. Les despeses d’aquest trasllat les assumirà 
directament l’interessat. 
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 Epígraf sisè:  Moviment de làpides i tapes 

a) En nínxols temporals  17,00
b) En columbaris  17,00

  
 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 concessionari per operari i hora 16,00 

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  16,00 

c) Afecta a tots els titular de nínxols temporals, en arrendament i columbaris, per any  8,95 
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. 

../.. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL  NUM. 11 
REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM  
 
../.. 
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 248,70 €.  
 
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%. 
../.. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL  NUM. 12  
REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O 
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA 
 
../.. 
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:  € € € € 
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1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes 
i altres vehicle de característiques anàlogues  

 
30,20 

 
47,90 

 
1,05 

 
7,80 

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

 
45,00 

 
56,00 

 
1,05 

 
7,80 

3. Tota mena de vehicles de més de 3.500 Kg.  
161,20 

 
204,40 

En funció 
del cost 

En funció 
del cost 

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

 
23,40 

 
30,20 

  

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

    
10,00 

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

característiques anàlogues  
13,00 

2. Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 Kg de PMA  54,10 

3. Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 Kg  107,65 

../.. 
 
 
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 
 
../.. 

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  30,00

  
Tarifa segona: Protecció animal 

a) Recollida a domicili d’un animal a petició del propietari i serveis que es realitzin en el 
domicili  18,20

b) Permanència del gos agafat al carrer en el Centre de Protecció Animal. El propietari 
haurà de pagar per cada dia  7,80

c) Retirada del gos del Centre de Protecció Animal  27,00
  

Tarifa tercera:  
 Sacrifici d’animals, a petició o autorització del titular: 

1. Tamany petit o mitjà  (menys de 20 Kg)  
2. Tamany gran (més de 20 Kg) 

50,00
60,00
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Tarifa quarta: 

 Entrega del xip d’identificació i inscripció en el cens municipal  17,70

../.. 
 
 
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 
./.. 
 

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 69,65 €, són les següents:    
 
 

   
1 Aixecament i reconstrucció de vorades.  Per ml o fracció  73,40
2 Aixecament i reconstrucció de voreres.   Per m2 o fracció  82,75
3 Aixecament i reconstrucció de calçades.  Per m2 o fracció 71,40
4 Aixecament i reconstrucció de vores o calçades sense pavimentar. Per m2 o fracció 

22,60
5 Construcció de vorades. Per ml o fracció  41,55
6 Construcció de voreres. Per m2 o fracció  60,30
7 Construcció de calçades. Per m2 o fracció . 56,30
8 Moviment de terres. Per m3 o fracció  7,65
9 Construcció, aixecament o reposició de canonades d’aigua, enllumenat o 

clavegueram (no inclou els paviments afectats) Per ml o fracció  
90,95

10 Construcció, aixecament o reposició de serveis, jardineria o mobiliari urbà: 
 a) Arquetes, per unitat  151,50
 b) Embornals, per unitat  113,65
 c) Pous de registre, per unitat  132,55
 d) Desplaçament de fanals, per unitat  (Refer l’anclatge va a càrrec del sol.licitant) 

170,35
 e) Per supressió o desplaçament d’altres elements de mobiliari urbà 170,35
 a) 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 
../.. 

Annex de tarifes 
 
L’Annex de tarifes d’aquesta ordenança es trasllada a l’ordenança fiscal núm. 30 
../.. 
 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NUM. 24   
REGULADORA DE LA UTILITZACIO PRIVATIVA I APROFITAMENT  ESPECIAL DE LA 
TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE 
 
../.. 
Article 42è. 
../.. 
 
3. Connexions 
 
a) Connexions  definitives  a  la  xarxa     general     de    distribució d'aigua. 
 
Permís de connexió d'aigua potable a immobles.   Taxa  248,70 €, 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 248,70€ 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) 0,50 €/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: Fins a 2 m De 2 m a 5 m Més de 5 m 
a 1/2 polzada a una polzada 37,00 59,20 14,85 
b 1 polzada i quart en  endavant 51,70 81,30 22,30 
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4. Comptadors 
 
a)  El preu del comptador d'aigua és, per unitat (sense iva): 
 

Classe Nous Reutilitzats 
13 mm 65,26 48,76
15 mm 81,78 
20 mm 98,04 
25 mm 114,35 

 
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 17,90 €/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. 
../.. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NUM. 25  
REGULADORA DE LA TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL PER PARTICULARS 
DELS SERVEIS I MATERIALS DE PROPIETAT MUNICIPAL 
../.. 
 
Article  3r.  
 
Les tarifes a aplicar són  les següents: 
 
 
A)  Vehicles de la Brigada  
                                                                                                                                       € 
1 Tractor amb o sense remolc, amb conductor, per hora o fracció  54,00
2 Camió, amb conductor, per hora o fracció  54,00
3 Carreteig d’aigua amb camió cisterna, per cada servei  50,20
4 Vehicle, amb conductor, per cada hora o fracció  42,85
5 Dumper, amb conductor, per cada hora o fracció  42,85
6 Camió grua amb conductor, per cada hora o fracció 55,70
 
 
 
B) Altres materials municipals:                                                    
   
1 Cadires de tisores, per cadascuna i dia  0,45
2 Tanques, per cada element i dia  2,20
3 Tarimes, sense col.locació, per m2 i dia  4,73
4 Tarimes col.locades:     a) els primers 10 m2, per m2  i dia  25,30
                                      b) la resta, per m2 i dia  25,30
5 Tanques per a animals, per corral i dia 15,60
6 Taules, per unitat de 3 ml i dia  2,20
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7 Material de la Policia Municipal: 
 9.1 Senyals de trànsit per reserves d’estac. a empreses particulars: 
 a) Per senyal i dia o fracció 2,40
 b) Per cada cono que sol.licitin i per dia o fracció 1,15
 a) Pel trasllat al punt d’obra o feina si ho fan els serveis municipals de la Policia 11,85
 
C) Mà d’obra:                                                                                                                       
   
1 Electricista  17,90
2 Llauner  17,90
3 Oficial paleta  17,90
4 Manobre o ajudants dels anteriors  14,90
5 Oficial jardineria 14,90
 
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 45,90
2 En el supòsit que, sol.licitat un servei no arribés a prestar 23,00
E)  Utilització d’edificis municipals                                                                                 
   
1 Sala d’actes de l’Ajuntament.  
 1.1 General :        14,35 €  1a hora  +  10,80 €  fracció 1h                              
 1.2  Bodes  
        1.2.1  Dies feiners (excepte dissabtes)  37,00
        1.2.2  Dissabtes, diumenges i festius  55,45
2  Aula d’examens de conductors de vehicles, per alumne i examen 4,40
3 Pista d’exàmens de conduir:      a) Motocicletes, per alumne i examen 

                                                  b) Camions, per alumne i examen 
1,80
3,55

4 Baixos del c.Major 8   :    16,15 €    1ª hora  +   12,00 €  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. 221,60

 5.2 Serveis Opcionals 
 Megafonia:  
 Gravació cinta cassette, per unitat 9,80
 Micròfon taula, peu, corbata, per unitat i dia 15,55
 Micròfon inalàmbric, per unitat i dia 77,65
 Luminotècnica i projecció: 
 Proj. diapositives carroussel, per dia 45,60
 Retroprojector , per dia 54,40
 TV 25”, per dia  31,10
 Pantalla frontal  (1,8 x 2,4), per dia 52,40
 Punteo lasser, per dia 38,80
 Video VHS, per dia 38,80
 Personal: 
 Hostessa amb idiomes, per 8 h. 110,90
 Hostessa sense idiomes, per 8 h 8,85
 Fotògraf: fotografia de 13x18  (mínim 5 fotog), unitat 3,75
 Traducció-Interpretació : 6h.  332,50
                                         8h 443,25
 Fotocòpia (per unitats) 

Segons preus vigents a l’ordenança núm.6 d’expedició de documents administratius 
6 Edifici de l’Escorxador:  1ª hora 14,80
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                                      Resta, per cada hora 11,20
7 Centre Cívic:                 1ª hora 

                                      Resta, per cada hora 
14,80
11,20

 ALTRES: 
En el cas de lloguer d’edificis municipals per a sales d’exposicions l’Ajuntament podrà 
optar pel cobrament de la taxa mitjançant una obra d’art. Aquest pagament en 
espècie es formalitzarà per conveni. 

 
F) Visites guiades al Centre Històric                                                                                                
   Individual Grups
1 Visita guiada a la catedral + claustre (45’ aproximadament) 3,25 €/pax 2,80 €/pax
2 Visita guiada al museu (50’ aproximadament) 4,30 €/pax 3,75 €/pax
3 Visita guiada a la catedral + claustre + museu (90’ aprox.) 6,45 €/pax 5,40 €/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 3,75 €/pax
2 Altres sortides Segons cost
../.. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DE 
L’EMISSORA MUNICIPAL 
../.. 
 

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  5,40
B Falca de 40 “    6,65
C Cada 5 “ suplementaris  0,75
1.2 Oferta per un mes  
A Un espot diari   107,15
B Dos espots diaris  187,50
C Tres espots diaris  254,50
1.3 Patrocini de programes  
A Per programa d’una hora  34,60
B Patrocini mensual  (4 programes)  100,50
1.4 Patrocini exculisu de programes  
A Per programa d’una hora  53,60
B Patrocini mensual   (4 programes)   174,05
1.5 Programes especials (F.Major, Fira St.Ermengol, Nadal …)  
A Sis falques 50,20
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B Dotze falques  80,40
C Vint-i-dues falques  120,55
1.6 Convenis campanyes especials  
 La Junta de Govern Local establirà el preu en aquests casos  
 
2. Tarifes pel servei de megafonia i locució 
 
2.1 Lloguer de l’equip de megafonia ........................................ 33,50 €/dia + IVA 
 
 
 
 
ORDENANÇA  FISCAL NÚM. 28 
REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ENSENYAMENT A 
ESCOLES MUNICIPALS I LA LLAR D’INFANTS. 
 
../.. 
 
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 33,85
B Quotes mensuals 
B.1 Sensibilització 
        B.1.1  Sensibilització 3, 4, 5 i  6 anys, (45 min.) 31,70
        B.1.2  Sensibilització 6 anys (45 min.) i (30 min.) roda d’instrument 46,50
B.2 Iniciació 
        B.2.1  Iniciació 7 anys (60 min) llenguatge i 30 minuts instrument 50,30
        B.2.2  Iniciació 7 anys (45 min) llenguatge, (30 min) cant coral 
                  (30 min) instrument. 

54,45

        B.2.3  Inciació 7 anys (45 min) llenguatge i (30 min) cant coral 39,65
B.3 Llenguatge  
        B.3.1 Llenguatge musical (90 min.) més  instrument  (30 min.) 58,30
        B.3.2 Llenguatge musical (90 min.) més instrument (45 min.) 61,60
        B.3.3 Llenguatge musical (90 min.) més instrument (60 min.) GM 64,95
        B.3.4 Només llenguatge musical (90 min.) 43,60
        B.3.5 Instrument (30 min.) 33,50
        B.3.6 Instrument (45 min.) 46,90
        B.3.7 Instrument (60 min.) 56,30
B.4   Adults  
        B.4.1  Llenguatge (90 min.) més instrument (30 min.) 61,60
        B.4.2  Llenguatge (90 min.) més instrument (45 min.) 66,25
        B.4.3  Llenguatge (90 min.) més instrument (60 min.) 73,70
        B.4.4. Llenguatge muniscal (90 min.) 43,60
        B.4.5  Instrument (30 min.) 33,50
        B.4.6  Instrument (45 min.) 46,90
        B.4.7  Instrument (60 min.) 56,30
        B.4.8  Llenguatge (60 min) 35,45
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        B.4.9  Llenguatge (60 min) més instrument (30 min) 48,25
        B.4.10  Llenguatge (60 min) més instrument (45 min) 55,30
        B.4.11  Llenguatge (60 min) més instrument (60 min) 62,65
C.1 Cant Coral 
        C.1.1. Cant coral  30 min. 8,40
C.2 Música de Cambra 
        C.2.1 Música de cambra  (30 min.) 16,70
        C.2.2 Música de cambra  (45 min.) 20,10
C.3 Conjunts i grups 
      C.3.1 Conjunts i grups (60 min.) mínim 8 components 20,10
      C.3.2 Conjunts i grups (90 min.) mínim 8 components 24,20
      C.3.3 Grup de corda fregada (45 min.) mínim 8 components 13,40
      C.3.4 Combo  (60 min.) mínim 4 components 27,40
Segon instrument i posteriors: 25% respecte del preu del primer  

Aula d’estudi amb instrument de l’escola (60 minuts) 2,20 € o fracció (només 1 curs)           

B. Escola municipal d’arts i oficis 
B. Matrícula  
Tarifa única 33,85
B.2 Quotes mensuals (Període escolar: d’octubre a juny) 
1.  Un dia a la setmana, 1 hora. 16,25
2. Dos dies a la setmana, 1 hora. 26,00

3. Un dia a la setmana, 1.30 hores. 19,75

4. Dos dies a la setmana, 1.30 hores. 32,40

5. Cursos monogràfics (10 hores) 41,60

6. Ceràmica amb forn, 1 dia a la setmana, 1,30 hores 26,00

7. Ceràmica amb forn, 2 dies a la setmana, 1,30 hores 43,20

8. Ceràmica amb forn, cursos monogràfics (10 hores) 52,00

B.3 Quotes mensuals d’estiu 
Un dia a la setmana, 1,30  hores. 22,90

Dos dies a la setmana, 1,30 hores. 42,65

C. Llar d’infants municipal:     
C. Matrícula  
Tarifa única 33,85

C.2 Quotes mensuals  

• Servei normal (de 9.30 a 17.00) 95,85

• Servei especial (de 8.00 a 9.30 i de 17.00 a 19.30) 12,40

C.3 Quotes diàries  

• Dinar 4,65

• Servei de menjador 1,50

 

D. Escola municipal de dansa: 
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D. Matrícula  
 Tarifa única 33,85
D.2 Quotes mensuals 

• 1 Dia/setmana 16,75
• 2 Dies/setmana 30,15
 
E. Altres escoles o cursos 
L’Ajuntament podrà organitzar cursos diversos al preu establert a l’estudi econòmic del servei tècnic 
municipal corresponent. 
 
../.. 
Article 5. Període impositiu i meritament. 
 
../.. 

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. L’impagament de dues quotes o més pel servei de qualsevol escola municipal, llar 
d’infants i escola esportiva implicarà la baixa de l’alumne previ requeriment del Servei de 
Recaptaciói d’acord amb la Llei de procediment administratiu. 
 

5.5. 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. 

../.. 
 
 
 
 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29  
REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA 
PUBLICA (APARCAMENT HORARI) I DE LA SEVA TAXA 
../.. 
 
Article 18. 1. La tarifa de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la següent: 
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a) Per la utilització normal del servei 
 

a-1 15 minuts: 0,20 € (servei mínim) 

a-2 60 minuts: 0,70 €  

a-3 120 minuts: 1,60 € (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 Ord.:  3,00 €. 
 
c)Quan aquesta ocupació es realitzi per contenidors/grues mòbils tributarà per la tarifa a-2) 
(0,70 €/hora) per tot el període de temps de l’ocupació. I no s’aplicarà en aquests casos el 
límit horari previst de 2 hores. 
../.. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NUM. 30 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PUBLICA 
../.. 
 
 

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 . 0,95 €
 b) Per m2 o fracció i any  31,50 €
   
 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  0,23

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. 0,128 €

 
 
 Tarifa tercera:  Ocupació amb grues  
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A) Ocupació amb grues fixes: 

   
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb grues fixes, per m2 o fracció, 

al dia 0,35 €
2. Ocupació ocupant la volada de la via pública, unitat 86,50 €
 
     B) Ocupació amb grues mòbils: 
   
1. Amb tall de circulació: 

- mig dia (de 0h a 14h,  o de 14h a 24h) o fracció 
- dia sencer o migdia i fracció 

23,65 €
47,30 €

2. Sense tall de circulació 15,75 €
 
 
 Tarifa quarta:  Ocupacions del subsòl i sòl 
                                                                                                            
1. Riells, metre lineal   0,02 €
2. Pals de ferro, unitat   1,70 €
3. Pals de fusta, unitat   1,70 €
4. Cables, metre lineal   0,02 €
5. Papallons, unitat  0,09 €
6. Caixes d’amarrament, distribució o de registre, unitat  1,70 €
7. Aparells automàtics accionats amb moneda, unitat  8,70 €
8. Aparells de subministrament de gasolina, unitat  17,30 €
9. Per cada ml. de reguera  0,90 €

10. Ocupació del subsòl, per ml. de canonada i any: 
 - fins a 100 ml, pessetes  7,40 €
 - de 101 a 500 ml, pessetes 2,80 €
 - més de 500 ml, pessetes  0,95 €

../.. 
 
 
 

TARIFA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB 
FINALITAT LUCRATIVA 

 
  Juliol 

Agost 
Resta 
mesos 

A) Per cada m2 de superfície ocupada, per mes:   
a) Zona extra, per m2    10,59 6,63
b) Zona primera, per m2  8,47 5,23
c) Resta de la ciutat,  per m2 7,52 4,73
   
B) Per cada m2 de superfície ocupada amb estructura fixa, per mes:  
a) Zona extra, per m2    10,59 8,65
b) Zona primera, per m2  8,47 6,79
c) Resta de la ciutat,  per m2  7,52 6,07
 
 
C)  Ocupacions especials:     
a) Festa Major, per m2/dia 2,85
b) Resta de dies, per m2/dia 0,77
../.. 
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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.  
 
 

110,20 

 
 

91,85 80,90
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  

 
 
 
 

94,60 

 
 
 
 

78,00 81,55

c) Quioscos de massa fregida. Per cada m2 i any.  
110,20 

 
91,85 80,90

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

 
44,95 

 
42,85 40,85

 
 
 

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  2,40
1.2 Parades fixes: per cada mercat setmanal ( per ml. i any)  49,65
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 
0,85
0,29

 - Boletaires, per dia  16,00
2n Fira de Sant Ermengol 
 Per m. Lineal i dia 5,90
 
3r.   Festa Major 
3.1 Activitats recreatives  
  fracció  Fracció 
Ocupació Fix dia m2  dia fix dia m2  dia 
 € € € € 
Fins a 10 m2  3,64  3,85
Més de 10 a 30 m2  36,05 1,80 39,65 1,90
Més de 30 a 60 m2  90,05 1,07 99,10 1,20
Més de 60 a 80 m2  111,10 0,95 122,15 1,05
Més de 80 a 100 m2  129,10 0,75 142,05 0,75
Més de 100 m2  141,20 0,75 154,40 0,70
   €
3.2 Bars  6,12
3.3 Parades de venda  5,25
 
4t. Setmana Santa 
                                                                                                                                         m2/dia 
 Tipus d’instal.lació €
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1 Atraccions 0,39
1 Jocs i casetes de tir 0,71
2 Parades de venda de productes 0,61
 En tots els casos es comptabilitzarà un mínim de 10 m2 per parada, joc, caseta o atracció 
 

 
 

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  51,66 €
2. Guals d’establiments industrials comercials i pupilatges 78,39 €
 
 
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. 21,30 €
2. Reserva especial de parada en vies i terrenys d’ús públic, per hotels. 21,30 €
 
 
Contra els presents acords definitius, podran els interessats interposar recurs contenciós-
administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació 
d’aquests acords i de les Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província. 

La Seu d’Urgell, 20 de novembre del 2006 

 

L’alcalde acctal 

 

 

Jesús Fierro Rugall 


