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AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓ LOCAL

EDICTE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE CERVERA
EDICTE

10765

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió realitzada el 28 de
novembre de 2003, l’expedient núm. 5 de modificació de crèdits
per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris de la Paeria de
Cervera i l’expedient de modificació pressupostària per baixa de
crèdits del pressupost del Patronat Municipal Duran i Sanpere,
exercici 2003, segons anunci publicat al BOP número 150, de 6
de desembre de 2003 i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
Atès que durant el període d’exposició al públic no s’han
presentat reclamacions contra el mateix, l’expedient ha
esdevingut aprovat definitivament.
Per aquest motiu, i d’acord amb l’establert a l’art. 150 3 de la Llei
39/88, d’hisendes locals, es publica a continuació el resum dels
capítols modificats.
Contra el present acord podrà interposar-se directament recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la
publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la
Província.
PAERIA DE CERVERA
Pressupost de despeses
DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ ACTUAL

AUGMENT DE CRÈDIT

CRÈDIT DEFINITIU

2.127.342,32
1.293.764,66
167.289,16
401.714,12
7.690.684,58
386.341,47
176.718,02
12.243.854,33

47.368,00
38.076,00

2.174.710,32
1.331.840,66
167.289,16
410.857,12
7.690.684,58
386.341,47
176.718,02
12.338.441,33

Cap. I. Despeses de personal
Cap. II. Despeses en béns corrents
Cap. III. Despeses financeres
Cap. IV. Transferències corrents
Cap. VI. Inversions reals
Cap. VII. Transferències de capital
Cap. IX. Passius financers
Total

9.143,00

94.587,00

Pressupost d’ingressos
DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ ACTUAL

Cap. I. Impostos directes
Cap. II. Impostos indirectes
Cap. III. Taxes i altres ingressos
Cap. IV. Taxes i altres ingressos
Cap. V. Ingressos patrimonials
Cap. VI. Alienació d’inversions reals
Cap. VII. Transferències de capital
Cap. VIII. Actius financers
Cap. IX. Passius financers
Total

1.931.834,26
280.000,00
1.064.516,79
1.689.647,70
65.268,00
840.849,84
5.372.146,03
515.927,71
483.663,96
12.243.854,29

AUGMENT RECURSOS

PREV. DEFINITIVA

36.099,00
46.109,00
6.413,00
5.006,00
960,00

1.967.933,26
326.109,00
1.070.929,79
1.694.653,70
66.228,00
840.849,84
5.372.146,03
515.927,71
483.663,96
12.338.441,33

94.587,00

PATRONAT MUNICIPAL DURAN I SANPERE
Pressupost de despeses
DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ ACTUAL

DISMINUCIÓ CRÈDIT

CRÈDIT DEFINITIU

82.293,61
60,10
12.716,08
95.069,79

- 1.051,39

81.242,22
60,10
12.716,08
94.018,40

Cap. II. Despeses en béns corrents
Cap. III. Despeses financeres
Cap. VI. Inversions reals
Total

- 1.051,39

Pressupost d’ingressos
DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ ACTUAL

Cap. III. Taxes i altres ingressos
Cap. IV. Taxes i altres ingressos
Cap. V. Ingressos patrimonials
Cap. VI. Alienació d’inversions reals
Total

6.500,00
78.268,99
500,80
9.800,00
95.069,79

AUGMENT RECURSOS

PREV. DEFINITIVA

6.500,00
78.268,99
500,80
9.800,00
95.069,79

Cervera, 29 de desembre de 2003
L’alcalde, Salvador Bordes i Balcells

−♦−
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De l’Ajuntament d’Agramunt sobre aprovació definitiva
ordenances fiscals 2004.
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
amb data 20 de novembre de 2003 aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 143, del dia 20 de novembre de 2003 i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament i com annex han
esdevingut definitius.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
ANNEX
Primer. Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança
fiscal núm. 03, reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries, augmentant les quotes tributàries vigents el 2003
afegint un concepte que s’hi integra. El redactat de l’article 6è:
Quota tributària resta així:
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
CONCEPTES

IMPORTS ANUALS EUROS

a) Habitatges de caràcter familiar ........................................40,73
Cànon de la Generalitat Llei 16/03......................................12,05
b) Bars, cafeteries o establiments de caràcter
similar i comestibles .............................................................98,18
Cànon de la Generalitat Llei 16/03......................................29,06
c) Fondes, residències etc...................................................171,27
Cànon de la Generalitat Llei 16/03..................................... 50,69
d) Locals industrials 1a categoria.......................................138,91
Cànon Generalitat Llei 16/03.............................................. 41,12
e) Locals comercials, exclosos alimentació........................ 71,03
Cànon de la Generalitat Llei 16/03..................................... 21,02
f) Locals industrials 2a categoria........................................ 71,03
Cànon Generalitat Llei 16/03.............................................. 21,02
g) Hotels .............................................................................325,86
Cànon Generalitat Llei 16/03.............................................. 96,45
h) Bancs..............................................................................138,91
Cànon Generalitat Llei 16/03.............................................. 41,12
Els contribuents dels nuclis agregats d’Almenara Alta, Donzell
d’Urgell, Mafet i Montclar, satisfaran una quota equivalent a les
2/6 parts de les esmentades en l’apartat 2 anterior, entretant el
servei es realitzi dues vegades per setmana. Els contribuents del
nucli agregat a les Puelles satisfaran l’equivalent a 1/12 part.
Segon. Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança
fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per la utilització de la
deixalleria municipal agregant-se en l’article 5è: quota tributària,
els conceptes següents:
- residus vegetals de manteniment de
zones verdes ..............................................................5 cèntims/kg
- cartró (a partir de 25 kg) ........................................5 cèntims/kg
- plàstic.....................................................................1,20 euro/m3
Agramunt, 29 de desembre de 2003
L’alcalde, Ramon Muixí i Calderó

−♦−
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AJUNTAMENT DE L’ALBI
ANUNCI

10717

En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que
l’Ajuntament de l’Albi, en sessió del Ple de data 21 d’octubre de
2003 ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals.
Aquest acord va ser exposat al públic mitjançant edicte en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 134, de data 30
d’octubre de 2003, i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
sense que s’hagin presentat reclamacions, per la qual cosa es
considera aprovada definitivament, de conformitat amb el que
disposa l’article 17.3 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes
locals.
Pel que fa al text de les ordenances fiscals número 1, reguladora
de l’impost sobre béns immobles, número 16, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques i número 2, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, es fa pública
l’adhesió d’aquest ajuntament al text/model aprovat per la
Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província,
annex al número 67, de 31 de maig de 2003. Pel que fa als
elements explicatius o complementaris dels coeficients, tipus o
beneficis fiscals potestatius que difereixen d’aquest model, es
publiquen a l’annex adjunt.
Pel que fa a la resta de les ordenances fiscals es publica el text
íntegre de les modificacions en l’annex adjunt.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província.
L’Albi, 16 de desembre de 2003
L’alcalde, Josep Tarragó i Botí
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Es remet al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i
publicat al Butlletí Oficial de la Província, annex 67, de 31 de
maig de 2003.
Els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament i els que difereixen del model són els següents:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 5.2 s’estableix que 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 i també estableix que els habitatges de
protecció oficial (HPO) durant els dos exercicis següents a la
finalització del citat amb anterioritat, els titulars del dret que
constitueix el fet imposable de l’impost continuaran gaudint
d’una bonificació del 25 per cent en la quota íntegra de l’impost
dels habitatges de protecció oficial.
- A l’article 5.4 s’estableix la bonificació per als titulars de
família nombrosa on els subjectes passius que tinguin la condició
de titular o cotitular de família nombrosa tindran dret a una
bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble
urbà on estigui empadronat del 25 per cent.
Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els
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extrems que justifiquin la seva obtenció mitjançant la següent
documentació:
- Documentació acreditativa de tenir la condició de família
nombrosa, ja sigui mitjançant certificat emès per la Generalitat
de Catalunya o còpia del document que acredita tal condició.
- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.”
A l’article 5.5 s’estableix la bonificació per habitatges amb
instal·lació d’energia solar per a l’autoconsum on els subjectes
passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes
per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provinent del
sol per a l’autoconsum tindran dret a una bonificació sobre la
quota íntegra corresponent al bé immoble del 25 per cent.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà reunir els següents
requisits:
- Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge.
- Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure
col·lectors que disposin de la corresponent homologació per
l’Administració competent.
Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:
- Acreditació de l’homologació per l’Administració competent
dels col·lectors de la instal·lació de producció de calor.
- Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.
La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després
de la seva sol·licitud.”
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,68%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,50%; per
als béns immobles de característiques especials, l’1,10%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16
Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
Es remet al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i
publicat al Butlletí Oficial de la Província, annex 67, de 31 de
maig de 2003.
Els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament i els que difereixen del model són els següents:
- A l’article 5.3 s’estableix que per inici d’activitat s’aplicarà una
bonificació del 25 per cent de la quota corresponent per als que
iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per
quota municipal, durant els cinc anys d’activitat següents a la
conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de
l’activitat.
L’aplicació d’aquesta bonificació requereix el compliment dels
mateixos requisits de l’exempció de l’article 4.1.B) d’aquesta
ordenança, i el període d’aplicació de la bonificació caducarà
transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció
prevista en l’esmentat article 4.1.B).
Aquesta bonificació no és compatible amb cap altra bonificació
atorgada al mateix contribuent i activitat.
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
“Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
Primera categoria: carrer Call.
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Segona categoria: resta de carrers del municipi.
- A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria de les vies públiques
Coeficient aplicable:
1a categoria: 1,50
2a categoria: 1,40
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2
Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Es remet al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i
publicat al Butlletí Oficial de la Província, annex 67, de 31 de
maig de 2003. Els elements tributaris de determinació obligatòria
per part de l’Ajuntament i els que difereixen del model són els
següents:
A l’article 4.2 s’estableix una bonificació per vehicles històrics
del 100 per cent de la quota de l’impost als titulars dels vehicles
següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que
disposa el Reial decret 1247/95, de 14 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de vehicles històrics
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys
comptats a partir de la data de fabricació. Si no fos coneguda la
data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació
o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va
deixar de fabricar
1. Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran
d’instar la seva concessió indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
Article 6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el
redactat següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1,31. 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.”
Article 6.2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat
anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el
següent:
POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES
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TARIFA
LLEI EUROS

COEF.

TARIFA
MUNICIPAL

a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
12,62
1,31
16,53
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
34,08
1,31
44,64
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
71,94
1,31
94,24
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
89,61
1,31
117,38
- De més de 20 cavalls fiscals
112,00
1,31
146,72
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
83,30
1,31
109,12
- De 21 a 50 places
118,64
1,31
155,41
- De més de 50 places
148,30
1,31
194,27
c) CAMIONS
- De menys de 1.000 kg de càrrega útil
42,28
1,31
55,38
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
83,30
1,31
109,12
- De més de 2.999 a 9.999 kg
de càrrega útil
118,64
1,31
155,41
- De més de 9.999 kg de càrrega útil
148,30
1,31
194,27
d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
17,67
1,31
23,14
- De 16 a 25 cavalls fiscals
27,77
1,31
36,37
- De més de 25 cavalls fiscals
83,30
1,31
109,12
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
- De menys de 1,000 kg i més de 750 kg
de càrrega útil
17,67
1,31
23,14
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
27,77
1,31
36,37
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POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES

TARIFA
LLEI EUROS

COEF.

TARIFA
MUNICIPAL

- De més de 2.999 kg de càrrega útil

83,30

1,31

109,12

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

1,31
1,31
1,31
1,31
1,31
1,31

5,79
5,79
9,91
19,84
39,67
79,35

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5
Reguladora de la taxa de clavegueram
Article 5è.2 amb el redactat següent:
A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent:
a) Habitatges
Per clavegueram, habitatge d’un pis 7,45 euros/any.
Per clavegueram, habitatge de més d’un pis 11,15 euros/any.
b) Finques i locals que no estan destinades a habitatge:
Per clavegueram magatzems: 4,95 euros/any.
C. Connexió a xarxa clavegueram 37,15 euros.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6
Reguladora de la taxa de conservació de cementiri
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa
següent:
A. Conservació de nínxols: 3,15 euros/nínxol/any.
Conservació de panteons: 9,45 euros/nínxols/any.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries
Article 6.2, amb el redactat següent:
2. A aquestes efecte s’aplicaran les tarifes següents:
Epígraf primer: Habitatges
Per habitatge 9,30 euros/any més 10,55 euros/any per persona
resident.
Per habitatge temporal: 35,30 euros (s’entén per habitatge
temporal el que s’utilitza com a segona vivenda, ja sigui en
mesos d’estiu i caps de setmana).
Epígraf segon. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i cooperatives: 37,15 euros/any
B) Peixateries, carnisseries i semblants: 37,15 euros/any
Epígraf tercer. Establiment de restauració
A) Restaurants: 37,15 euros/any
B) Cafeteries: 37,15 euros/any
C) Bars: 37,15 euros/any
Epígraf quart. Altres locals, industrials o mercantils
A) Oficines bancàries: 37,15 euros/any
B) Altres locals expressament no tarifats: 37,15 euros/any
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
Reguladora de la taxa de prestació de piscines
i instal·lacions anàlogues
Es modifica l’annex de tarifes
Epígraf primer. Piscines
Preu entrada de 2 a 14 anys persona/dia: 2,50 euros
Preu entrada més de 14 anys persona/dia: 3,75 euros
Abonament socis temporada de banys:
De 2 a 6 anys ..............................................................10,65 euros
De 7 a 14 anys ............................................................21,90 euros
De 15 a 35 anys..........................................................34,40 euros
De 36 a 59 anys..........................................................31,25 euros
A partir de 60 anys .....................................................10,65 euros
Abonaments tota la família, 3 persones .................... 78,00 euros
Abonaments tota la família, 4 persones .....................83,00 euros
Abonaments tota la família, 5 persones .....................88,00 euros
Abonaments tota la família, 6 persones .....................92,00 euros

−♦−
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AJUNTAMENT D’ALCANÓ
EDICTE

10887

Aprovació definitiva si no hi ha reclamacions
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària,
amb data 22 de desembre de 2003, aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 146, del dia 27 de novembre de 2003, i atès
que ha transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius.
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal número 1,
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,40%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,43%; per
als béns immobles de característiques especials, el 0,40%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 2, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
Primera categoria: Carrer Afores, Raval, Cadena, Camps, Joan
Carles I, La Carretera, Lleida, Major, Plaça Major, Nord, Joan
Oró, Sant Pere, Castell, de les Creus, la Palla, A, Escoles.
Segona categoria: Afores del nucli urbà i la resta de carrers del
municipi.
- A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
1a

2a

Coeficient aplicable
0,8
0,7
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
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El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 96.1
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del
coeficient de l’1. 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.
Quart. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per expedició de documents administratius.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifica la modificació al següent article:
Article 7
Epígraf segon:
Punts 3, 6, 8, s’estableix la tarifa de 2 euros.
Epígraf tercer:
Punts 1, 6, s’estableix la tarifa de 2 euros.
Punt 7, s’estableix la tarifa de 0,15 euros.
Epígraf quart:
Punt 7, s’estableix la tarifa de 0,12 euros.
Epígraf vuitè:
S’estableix la tarifa de 2 euros.
Tramitació expedients:
S’estableix la tarifa de 6 euros.
Permisos d’obres:
S’estableix la tarifa de 3 euros.
Cinquè. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per escombraries.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifica la modificació al següent article:
Article 6
Epígraf primer: s’aprova un augment lineal anual d’un 1%,
segons s’estableix al conveni, pel que fa a la recollida i
tractament d’escombraries.
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de
la taxa per expedició de documents administratius, de la taxa
d’escombraries, explicatiu o complementaris dels coeficients,
tipus o beneficis fiscals potestatius, concretats als acords
anteriors –únics elements de determinació necessària per part de
l’Ajuntament, es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al
text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província, annex al número 67, de 31 de
maig de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Alcanó, 29 de desembre de 2003
L’alcalde, Josep Rubio Florensa

− ♦−
AJUNTAMENT D’ASPA
EDICTE

10910

Aprovat per l’Ajuntament Ple l’expedient de modificació de
crèdit número 2 dins del pressupost ordinari per a 2003, s’exposa
al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, per termini de 15 dies,
de conformitat amb els articles 1501.1 i 158.2 de la Llei 39/88.
Aspa, 22 de desembre de 2003
L’alcalde-president, E. Masot Cortadelles

− ♦−
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AJUNTAMENT DE BELIANES
EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

AJUNTAMENT DE CABANABONA
10889

S’ha retut el compte general de l’Ajuntament de Belianes
corresponent a l’exercici 2002, integrat únicament, juntament
amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió
especial de comptes, que resten exposats al públic a la Secretaria
de l’Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils. Durant aquest
termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden
formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.
Belianes 30 de desembre de 2003
El secretari, Manel Alba

− ♦−
AJUNTAMENT DE BELIANES
EDICTE

10890

L’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat
mitjançant romanent de Tresoreria per despeses generals, majors
i nous ingressos, efectivament recaptats, anul·lacions o baixes
dels crèdits de partides de despeses, del pressupost de l’exercici
2002 de la Corporació, s’ha publicat al BOP número 130, del dia
21 d’octubre de 2003, i no s’hi ha presentat cap reclamació, ni
cap suggeriment. L’expedient ha quedat definitivament aprovat i
es fan públics els capítols modificats. La quantitat definitiva dels
capítols és la següent:
DESPESES
EUROS

Capítol I .........................................................................52.084,51
Capítol II......................................................................154.107,18
Capítol III........................................................................8.250,13
Capítol IV ........................................................................3.116,58
Capítol VI ....................................................................354.544,37
Capítol VII.......................................................................2.404,05
Capítol IX ......................................................................12.228,55
Total despeses..............................................................586.735,37
INGRESSOS
EUROS

Capítol I .........................................................................78.100,74
Capítol II..........................................................................6.010,12
Capítol III....................................................................103.567,39
Capítol IV ......................................................................81.787,33
Capítol VI ...........................................................................661,11
Capítol VII...................................................................166.355,67
Capítol IX ....................................................................150.253,00
Total ingressos.............................................................586.735,37
Belianes, 29 de desembre de 2003
L’alcaldessa, Teresa Golobardes

− ♦−
AJUNTAMENT DE BELIANES
EDICTE

30 DE DESEMBRE 2003

10891

Aprovat per aquest Ajuntament l’expedient de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari finançat mitjançant romanent de
Tresoreria per a despeses generals, majors i nous ingressos
efectivament recaptats i, anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses, del pressupost de l’exercici 2003 de la
Corporació, s’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament,
en el termini de 15 dies hàbils, durant el qual s’admetran
reclamacions davant d’aquesta Corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
Belianes, 29 de desembre de 2003
L’alcaldessa, Teresa Golobardes

− ♦−
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EDICTE

10776

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
amb data 26 de setembre de 2003, aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 141, del dia 15 de novembre de 2003, i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius.
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’artide 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota integra.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8. 1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost,
que són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana,
el 0,65%; als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,65%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal, reguladora de l’impost
sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
“Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
Primera categoria: carrer Major.
Segona categoria: resta de carrers i Afores.
1. A l’article 9 2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
la

2a

Coeficient aplicable
1
0,9
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal, reguladora de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
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“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1,05.
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.”
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o
beneficis fiscals potestatius, concretats als acords anteriors únics, elements de determinació necessària per part de
l’Ajuntament-, es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al
text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província, annex al núm. 67, de 31 de maig
de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Cabanabona, 29 de desembre de 2003
L’Alcaldessa (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE CAMARASA
EDICTE

10864

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de
data 28 d’octubre de 2003 aprovà provisionalment la modificació
de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004 i següents.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 140, del dia 13 de novembre de 2003 i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents les ordenances fiscals núm. 31, reguladora de la
instal·lació d’arnes al municipi, núm. 32 reguladora de les
activitats ramaderes i gestió dels seus residus en el municipi de
Camarasa, i núm. 33 reguladora dels cementiris municipals del
terme de Camarasa.
NÚM. 31
Ordenança reguladora de la instal·lació d’arnes al terme
municipal de Camarasa
Article 1. Objecte i fonament
La present ordenança té com a objecte la regularització de la
instal·lació d’arnes al terme municipal de Camarasa, i es dicta en
exercici de les competències reconegudes als municipis per
l’article 66.3, apartats f) i g) i l’article 71.1, apartat f) del decret
legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Aquesta ordenança té caràcter de complementària de la
normativa reguladora de l’activitat apícola dictada per la
Generalitat de Catalunya mitjançant el decret 221/83, de 9 de
juny, sobre regulació de l’activitat apícola i l’ordre de 6 de febrer
de 1985, de desplegament, del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
Article 2. Concepte d’arna, abellar i explotació apícola
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a) Arna: també anomenada buc o rusc. Conjunt format per un
eixam, el recipient que el conté i els elements propis i productes
necessaris per la seva supervivència
b) Abellar: conjunt d’una o més arnes ubicades en una parcel·la
cadastral, la propietat de les quals sigui d’un mateix titular
c) Explotació apícola: conjunt d’un o més abellars propietat d’un
mateix titular, amb independència de la seva finalitat
Article 3. Permís del propietari de la terra
L’apicultor que desitgi instal·lar arnes al terme municipal de
Camarasa, caldrà que sol·liciti l’autorització corresponent a
l’Ajuntament, per tal de ser inclòs al cens d’explotacions apícoles
municipal i haurà de presentar la documentació següent:
a) Disposar del corresponent permís del propietari del terreny,
assenyalant convenientment el lloc d’assentament de l’arna
b) Fotocòpia de la inscripció en el Registre d’explotacions
apícoles de Catalunya
c) Fotocòpia del llibre d’explotació
Es prioritzarà l’accés al territori dels apicultors del municipi i
comarca.
Article 4. Registre d’explotacions apícoles municipal
a) Es crea el Registre d’explotacions apícoles de Camarasa
b) Les explotacions apícoles amb més de 25 arnes existents al
municipi de Camarasa hauran de sol·licitar llur inscripció a
l’esmentat Registre, en el termini de tres mesos, comptats des de
la data d’entrada en vigor d’aquesta ordenança
c) Els propietaris titulars d’aquestes explotacions apícoles hauran
de presentar la seva sol·licitud d’inscripció a l’Ajuntament,
indicant el nombre d’arnes que tenen
Article 5. Marcatge de les arnes
Els titulars de les explotacions apícoles seran responsables de la
correcta identificació individual de cadascuna de les seves arnes,
d’acord amb l’establert a l’ordre de 6 de febrer de 1985, per la
qual es regula l’activitat apícola.
Article 6. Identificació dels abellars
Cada abellar s’indentificarà visualment amb un cartell que serà
col·locat a més de 25 metres de l’abellar. Les característiques
d’aquest cartell s’hauran d’ajustar a l’annex segon de l’ordre
abans esmentada.
Article 7. Prohibició i delimitació territorial
a) Queda prohibit l’emplaçament d’arnes en terrenys abandonats,
lleres de barrancs i camins rurals
b) Es prohibeix la instal·lació d’arnes dintre del casc urbà de la
població
c) La instal·lació d’arnes, haurà de respectar les següents
distàncies respecte a:
- 400 metres del casc urbà
- 100 metres d’habitatges rurals i instal·lacions rústiques
habitades
- 200 metres carreteres nacionals
- 50 metres de carreteres comarcals
- 25 metres de camins veïnals
- en pistes forestals les arnes s’instal·laran al marge sense obstruir
el pas
d) La distància mínima entre les arnes ubicades al terme
municipal de Camarasa serà de 2 km
Article 8. Infraccions i sancions
Sense perjudici de l’obligatorietat de retirar les explotacions
sense llicència, l’incompliment del que disposa la present
ordenança, serà sancionat, prèvia tramitació del corresponent
expedient sancionador, amb una multa de 150,25 euros.
Article 9. Disposició addicional
En tot el no regulat en aquesta ordenança s’estarà al disposat al
decret 221/83, de 9 de juny, sobre regulació de l’activitat apícola
i l’ordre de 6 de febrer de 1985, de desplegament, del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
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de Catalunya; i el Real decret 209/02, de 22 de febrer, pel que
s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació íntegra en el BOP de Lleida.
NÚM. 32
Ordenança reguladora de les activitats ramaderes i gestió
dels seus residus en el municipi de Camarasa
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
L’ordenació i regulació de les activitats ramaderes i la gestió dels
seus residus en l’àmbit del tot el terme municipal de Camarasa.
Article 2. Objectiu
Permetre i fer compatible el desenvolupament d’aquestes
activitats dins d’un marc físic i legal escaient, que permetin
l’assoliment d’un nivell alt de protecció del medi ambient.
Article 3. Marc legal
Sense perjudici de les disposicions contingudes en la present
ordenança, l’ordenació d’explotacions ramaderes i l’aplicació al
sòl de fems i purins en profit de l’agricultura ha d’ajustar-se a la
normativa general i sectorial específica d’aplicació. I, amb
caràcter general, el següent:
1. La Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental, i decret 136/99, de 18 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/98, i s’adapten els seus annexos. (DOGC núm. 2598, de 13-398 i DOGC núm. 2894, de 21-5-99). Endavant LIIAA.
2. Llei 10/98, de 21 d’abril, reguladora de los residus (BOE núm.
96, de 22-4-98).
3. Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus (DOGC núm.
1776, de 28-7-93).
4. Reial decret 261/96, de 16 de febrer, sobre protecció de les
aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de
fonts agràries (BOE núm. 61, de 11-3-96).
5. Reial decret 324/00, de 3 de març pel qual s’estableixen
normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines (BOE
núm. 54, de 08-3-2000).
6. Decret 61/94, de 22 de febrer, sobre regulació de les
explotacions ramaderes (DOGC núm. 1878, de 28-3-94) i ordre
de 7 d’abril de 1994, per la qual es fixen normes d’ordenació de
les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines.
(Desenvolupa el decret 61/94).
7. Decret 283/98, de 21 d’octubre, de designació de zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents
de fonts agràries (DOGC núm. 2760, de 6-11-98).
8. Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques
agràries en relació amb el nitrogen (DOGC núm. 2761, de 9-1198).
9. El decret 205/00, de 13 de juny, d’aprovació del programa de
mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries.
10. Decret 93/99, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus (DOGC 2865, de 12-4-99).
11. Decret 92/99, de 6 d’abril, de modificació del decret 34/96,
de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de
Catalunya (DOGC 2865, de 12-4-99).
12. Decret 201/94, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció (DOGC 1931 de 8-8-94),
modificat del decret 161/01, de 12 de juny (DOGC 3414 de 216-01).
13. Decret 220/01, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions
ramaderes (DOGC 3447, de 7-8-01).
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Article 4. Definicions
1. Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:
a) Explotació ramadera: conjunt d’animals, instal·lacions i altres
béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular per a la
producció ramadera, primordialment amb fins de mercat, que
constitueix en si mateix una unitat tècnica i econòmica
caracteritzada per la utilització d’uns mateixos mitjans de
producció, i ubicada en una o conjunt de finques contigües, i que
son totes explotades pel mateix titular
b) Bestiar: tots els animals criats amb finalitat d’aprofitament o
lucrativa
c) Dejeccions ramaderes: els excrements i residus excretats pel
bestiar, sols o barrejats, encara que s’hagin transformat
d) Fem: producte sòlid constituït per les dejeccions sòlides i
líquides dels animals, soles o barrejades amb el jaç i restes de
productes d’alimentació dels animals i aigua en quantitat
variables, inclosos els que hagin sofert algun procés de
transformació
e) Purí: producte líquid o semisòlid constituït per una barreja de
dejeccions sòlides, líquides i restes de jaç, restes de productes
d’alimentació dels animals i aigua en quantitats variables,
inclosos els que hagin sofert algun procés de transformació
f) Aplicació al sòl: incorporació de substàncies al sòl, bé
estenent-les sobre la superfície, injectant-les, introduint-les sota
la superfície o barrejant-les amb les capes superficials del sòl
g) Base agrícola: base territorial susceptible de rebre aplicacions
de dejeccions ramaderes, amb finalitat agrícola (aprofitament
dels nutrients o millora de les característiques del sòl)
h) Tractament de dejeccions ramaderes: operació o conjunt
d’aquestes sobre dejeccions ramaderes per modificar les seves
característiques físiques, químiques o biològiques, per reduir el
contingut de determinats elements o substàncies, recuperar
matèries o substàncies valoritzables, facilitar el seu ús com a
adob, etc
2. Qualsevol altre concepte no especificat en el present article
s’haurà d’entendre en els termes establerts en la legislació
sectorial especifica d’aplicació.
Article 5. Sistemes d’actuació
Els que s’empren per l’assoliment de l’objectiu d’aquesta
ordenació són:
a) Un sistema de prevenció que es basa en l’ordenació
d’emplaçaments i en la intervenció administrativa prèvia de les
activitats ramaderes
b) Un sistema de control posterior a l’exercici de l’activitat
c) Un sistema de sanció de les infraccions
d) Un sistema de restauració de les afeccions ambientals que es
produeixin
e) Un sistema de regulació de les aplicacions de fems i purins en
el sòl en aprofitaments agrícoles
Article 6. Classificació d’activitats
Als efectes d’aquesta ordenança d’activitats ramaderes es
classifiquen com segueix:
1. Atenent a l’espècie ramadera: en activitats d’aviram, porcs
d’engreix, truges, vacu de carn, vacu de llet, oví i cabrum,
cunícola, equí, i altres.
2. Atenent al sistema d’explotació: en règim d’estabulat o de cria
intensiva, i règim de pastoreig o de cria extensiva.
3. Atenent al risc ambiental i capacitat: en relació als annexos de
la LIIAA en activitats de risc ambiental elevat (Annex I),
moderat (Annex II), i baix (Annex III).
4. Atenent la integració en una explotació agrària: en activitats
independents, i activitats integrades en una explotació agrària.
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CAPÍTOL II
Sistema de prevenció, autoritzacions, i llicències
Article 7. Determinacions urbanístiques
1. Totes les activitats ramaderes ubicades o que s’instal·lin en el
terme municipal s’han d’ajustar a les determinacions que es fixen
en els instruments d’ordenació urbanística, tant respecte al seu
emplaçament com a les condicions d’ús i edificabilitat del sòl.
Article 8. Autorització i llicències ambientals de les activitats
1. Totes les activitats ramaderes resten subjectes a l’obtenció
prèvia de les autoritzacions i llicències corresponents, tant
municipals com de la resta d’organismes i institucions públiques.
Havent-se de verificar el compliment de les determinacions
ambientals de caràcter general i les que resulten d’aquesta
ordenança i que li siguin aplicables, d’acord amb les
determinacions i prescripcions que es fixen a la Llei 3/98 de la
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, al decret
136/99, pel qual s’aprova el seu Reglament general de
desplegament, i demés normativa de desplegament i
complementària vigent en cada moment.
2. Qualsevol tipus d’activitat i/o instal·lació que es pretengui
realitzar o desenvolupar en l’àmbit del terme municipal resta
sotmesa al contingut de l’ordenança reguladora de la llicència
municipal d’obertura d’establiments, i demés ordenances
reguladores i fiscals que els hi siguin d’aplicació.
CAPÍTOL III
Disposicions específiques
Article 9. Emplaçament de noves explotacions
1. Les explotacions ramaderes de caràcter intensiu s’han de
situar, amb caràcter general, i llevat que als instruments
d’ordenació urbanística s’estableixi diferent, a les distàncies
mínimes, comptades des de qualsevol punt de la línia perimetral
exterior de sòl qualificat com a urbà i/o urbanitzable dels nuclis
de població que s’assenyalen a continuació:
POBLACIÓ

DISTÀNCIA (M)

Camarasa .................................................................................500
Sant Llorenç de Montgai .........................................................500
Fontllonga................................................................................500
Figuerola de Meià....................................................................150
L’Ametlla del Montsec............................................................150
La Baronia de Sant Oïsme ......................................................500
La Maçana ...............................................................................500
2. Les instal·lacions d’explotacions ramaderes s’han de situar a
una distància mínima de 30 metres de l’eix de qualsevol carretera
(considerant-se com a tal qualsevol via fora del nucli urbà que
tingui paviment d’aglomerat, amb independència de la seva
titularitat) i a un mínim de 6 metres de l’eix de qualsevol camí
públic veïnal. En aquestes franges de separació no es permet la
instal·lació de femers, basses de purins, ni sistemes de gestió
d’excrements o d’animals morts.
3. Respecte de les instal·lacions complementàries a una
explotació ramadera, i en base a la definició d’explotació
ramadera especificada en l’article 3 d’aquesta ordenança, no
s’autoritzaran les explotacions ramaderes que tinguin les pròpies
basses d’emmagatzematge de purins o femers i altres
instal·lacions necessàries per a una correcta gestió ambiental en
una localització geogràfica que no conservi la integritat territorial
de la mateixa explotació ramadera.
4. La distància mínima d’una explotació ramadera envers
habitatges rurals aïllats, habitats de forma permanent, serà de 100
metres, excepte l’habitatge del ramader que s’entén integrat dins
de l’explotació ramadera.
5. De manera general es procurarà la plantació, a l’entorn i al
llarg dels edificis de les explotacions ramaderes, de fileres
d’arbres d’una varietat característica de la zona (preferiblement
de fulla permanent), en una proporció mínima d’un arbre cada 5
metres de longitud, a l’objecte de mitigar i/o matisar l’impacte
visual de la/es construcció/ns.
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Article 10. Gestió de residus
1. Els residus que generen les activitats ramaderes s’han de
gestionar de manera individualitzada, conforme a la legislació
vigent en cada moment.
2. La gestió dels fems i purins es pot realitzar mitjançant l’ús
directe com adob (d’acord amb les prescripcions i recomanacions
del RD 261/96 de bones pràctiques agràries en relació amb el
nitrogen), tractament per a la seva comercialització com adob, i
d’altres tractaments legalment autoritzats.
3. Els animals morts s’han de gestionar de manera preferent,
mitjançant sistemes de descomposició, així com els medicaments
no utilitzats o caducats.
4. Els residus de substàncies i preparats que s’utilitzin per a la
profilaxi dels animals, de desinfecció d’instal·lació, de
maquinària, d’equips, els envasos i embalatges, i d’altres s’han
de lliurar a un gestor de residus legalment autoritzat.
Article 11. Gestió de fems i purins
1. El titular de l’explotació ramadera haurà de disposar de terra
de conreu, pròpia o contractada, suficient per a una correcta
utilització agrícola dels fems i/o dels purins, o bé haurà de
justificar que participa o disposa d’altre sistema de gestió de
residus ramaders oficialment aprovat i autoritzat pels òrgans
competents.
2. L’aplicació agrícola i ús directe dels purins i/o fems, generats
en una explotació ramadera integrada en una explotació agrària,
com adob a les finques respectarà el contingut de l’ordre de 22
d’octubre de 1998 del Codi de bones pràctiques agràries i,
especialment, les condicions següents:
- Només poden fer aplicacions de purins i/o fems en finques
situades en aquest terme municipal de Camarasa els titulars
d’explotacions ramaderes situades en el mateix terme municipal
de Camarasa. Està totalment prohibit fer aplicacions de purins i/o
fems en finques situades en aquest terme municipal de Camarasa
a persones no vinculades a una explotació ramadera situada al
terme municipal de Camarasa.
- Les persones responsables d’aplicacions de purins i/o fems
d’explotacions ramaderes de fora del terme municipal de
Camarasa i/o els titulars de finques rústiques del terme municipal
de Camarasa que hagin autoritzat abocaments en les mateixes
incurriran en una infracció sancionable fins a 6.010,12 euros.
a) No es poden fer aplicacions de purins i/o fems en finques
situades a menys de 150 metres del límit urbà i/o urbanitzable de
qualsevol dels nuclis de població; ni de pous o fonts d’aigua
utilitzada pel consum humà; de qualsevol altra explotació
ramadera que no sigui la pròpia; de qualsevol habitatge o
indústria aïllat/s habitat/s i/o en funcionament (si la indústria és
alimentària la distància serà de 500 metres)
b) Els purins un cop escampats en els terrenys s’hauran de colgar
en un termini de temps no superior a les 48 hores. Excepte durant
els mesos d’estiu (juny, juliol i agost) en què hauran de ser
colgats immediatament el mateix dia d’ésser escampats. I, com a
màxim, es podran aplicar un total de 210 quilos de nitrogen per
hectàrea i any
c) El pas de vehicles que transportin purins i/o fems per dins de
les poblacions només podran transitar els dies laborables entre
dilluns i divendres i procurant causar les mínimes molèsties
possibles. Els fems hauran de portar un tendall que els cobreixi
d) No es pot realitzar l’espargiment i/o la incorporació al sòl de
les dejeccions ramaderes fora de les terres de conreu, prats i
pastures: No podrà realitzar-se en parcel·les permanentment no
conreades, ni pot comportar l’ús de parcel·les dins el conjunt de
l’explotació com abocadors de fems i/o purins
e) Cal utilitzant procediments que no posin en perill la salut
humana ni perjudiquin el medi ambient, i en particular, que no
comportin un risc de contaminació de l’aigua o del sòl
f) Prèvia avaluació de les circumstàncies locals i/o puntuals,
l’alcalde podrà complementar aquesta ordenança amb ordres i

242

ANNEX IV AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 160

bans que imposin restriccions i/o autoritzacions excepcionals. I,
en l’autorització o llicència, es podran establir altres limitacions
atenent a l’emplaçament de les finques receptores i explotacions
respecte a punts de captació d’aigua, embassaments, fonts
naturals, aqüífers, lleres de rius/rieres/barrancs, nuclis de
població, carreteres, establiments turístics, i altres
g) Per la comercialització de les dejeccions ramaderes s’estarà al
que preveu el decret 220/01 d’1 d’agost
h) En qualsevol cas, durant el període d’emmagatzematge, els
fems i purins s’han de mantenir en femers o fosses tancades
construïdes amb materials i formes que garanteixin la seva
impermeabilitat i estanqueïtat, i amb capacitat equivalent, com a
mínim, a la producció que puguin tenir durant quatre mesos. Les
basses de purins hauran d’estar cerclades amb una tanca
perimetral que eviti l’accés a les mateixes sense autorització del
propietari, excepte quan s’ubiquin dins el recinte d’una
explotació que disposi de tanca perimetral pel conjunt de la
mateixa. I de tota manera s’hauran de prendre les mesures
necessàries per evitar qualsevol perill
Article 12. Gestió d’animals morts
1. Els animals morts s’han de gestionar de manera preferent
mitjançant sistemes de descomposició, o bé mitjançant un gestor
legalment autoritzat que n’efectuï la recollida.
2. En el cas que la gestió sigui mitjançant un gestor legalment
autoritzat, llevat del cas que per raons sanitàries o per dificultats
justificades no sigui possible, les explotacions porcines i ovines
caldrà que disposin d’un contenidor per a la recollida dels
animals morts, el qual s’ubicarà dins el recinte de l’explotació en
una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida, havent de
mantenir el seu entorn en bones condicions de neteja i
desinfecció, i avisar al servei de recollida amb la màxima
brevetat possible.
3. Per a poder fer front a les eventualitats assenyalades en
l’apartat anterior, les instal·lacions ramaderes hauran de disposar
d’una fossa de cadàvers amb capacitat suficient i caldrà que sigui
impermeable, tant en els murs com en la solera, i hermèticament
tancada.
Article 13. Gestió dels residus zoosanitaris, envasos i
embalatges, maquinària en desús i enderrocs i altres residus de
la construcció
a) Els residus de substàncies i preparats que s’utilitzin per a la
profilaxi dels animals, per desinfecció d’instal·lacions,
desinsectació i els envasos i embalatges, o altres, s’han
d’emmagatzemar en recipients tancats i s’han de lliurar a un
gestor de residus legalment autoritzat
b) Els residus de maquinària i altres equips s’han de lliurar a un
gestor de residus legalment autoritzat
c) Els residus de la construcció s’hauran de gestionar d’acord
amb el que s’estableix la seva legislació específica
CAPÍTOL IV
Gestió de l’activitat respecte a altres agents de risc ambiental
Article 14. Reducció de l’impacte sobre el medi
El sistema de gestió de l’activitat ramadera ha d’ajustar-se a les
tècniques, mètodes i pràctiques mes idonis per a minimitzar el
seu impacte sobre el medi en general i, molt especialment,
respecte a les males olors, sorolls i emissions de pols, fums,
gasos i també estalvi d’aigua i energia.
Per tal de poder avaluar i controlar el sistema de gestió que
s’empara en l’exercici de l’activitat, a la sol·licitud de
l’autorització o la llicència o, en el seu cas, en l’acte de
comunicació de l’inici de l’activitat, s’haurà d’acompanyar un
programa de gestió que detalli com a mínim:
a) Sistema i periodicitat de neteja de les instal·lacions
b) Sistema i horaris d’alimentació del bestiar
c) Sistema i períodes de desinfecció, desinsectació, desratització
i altres operacions zoosanitàries i d’higiene animal
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CAPÍTOL V
Sistemes de control, de sanció i de restauració
Article 15. Sistemes de control
1. El sistema de control serà l’establert en el títol 5 del decret
136/99, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/98, de 27 de febrer (LLIIAA) i
s’adapten els seus annexos o altre específic per les explotacions
ramaderes, determinat normativament per l’òrgan competent de
l’Administració Pública.
2. L’Alcalde pot exigir en l’acta d’atorgament de la llicència o
mitjançant resolució posterior motivada, que el ramader justifiqui
documentalment el sistema de gestió emprat, ja sigui respecte a
un període de temps determinat, ja sigui ordinàriament en
períodes prefixats.
3. El personal al servei de l’ajuntament acreditat per l’Alcaldia o,
en el seu cas, una entitat de control ambiental legalment
acreditada, podrà efectuar les actuacions d’inspecció i control
que siguin necessaris per a verificar el compliment de les
determinacions legals de caràcter general sobre protecció del
medi ambient i les específiques d’aquesta ordenança.
Article 16. Règim sancionador
1. L’incompliment de les disposicions d’aquesta Ordenança serà
sancionat d’acord amb el contingut de la Llei 3/98 i decret
136/99; l’incompliment de les determinacions establertes en
d’aquesta ordenança; i la Llei 6/93 que, en el seu títol tercer
estableix el règim d’infraccions i sancions, mesures cautelars i el
procediment sancionador.
2. L’Alcaldia, prèvia instrucció del corresponent expedient, pot
sancionar les infraccions tipificades en la quantia que fixen la
Llei 3/98, el decret 136/98 i la Llei 6/93.
3. Per la graduació de la quantia de les sancions s’atendrà a la
intencionalitat del causant, a la gravetat del risc ambiental i a
l’envergadura de l’activitat.
Article 17. Potestat sancionadora i òrgans competents
D’acord amb la Llei 3/98, la potestat sancionadora per a les
infraccions tipificades en aquesta Llei correspon a
l’Administració de la Generalitat i als ens locals, segons l’àmbit
de les competències respectives atribuïdes per aquesta Llei.
Correspon en exclusiva a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya la potestat sancionadora per les infraccions tipificades
en l’article 95 del decret 136/99:
- Infraccions molt greus: apartats a), b), c), d), e) i f).
- Infraccions greus: apartats f), h) i j).
- Infraccions lleus: apartats a) i c).
Correspon a l’ajuntament la potestat sancionadora per a la resta
de les infraccions tipificades que no estigui atribuïda en
exclusivitat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb l’apartat anterior, i en especial, a la infracció
tipificada en l’article 11 d’aquesta ordenança.
Les infraccions corresponents a instal·lacions incloses en l’annex
II.1 del decret 136/99, poden ser sancionades indistintament per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya o per
l’Ajuntament, i tenen ambdues administracions públiques
competències sancionadores compartides en aquestes
infraccions. En aquest cas, l’inici d’expedients sancionadors s’ha
de posar en coneixement de l’Administració de la Generalitat o
de l’Ajuntament, segons correspongui, i ha de tramitar i resoldre
el procediment l’administració que hagi incoat en primer lloc
l’expedient sancionador.
Els òrgans ambientals competents de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya per imposar les sancions regulades en el
decret 136/99 i en aquesta Ordenança són:
- Sancions fins a 90.151,82 euros, el conseller de Medi Ambient.
- Sancions fins a 60.101,21 euros, el director general de Qualitat
Ambiental.
- Sancions fins a 6.010,12 euros, el delegat territorial de Medi
Ambient.
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Els òrgans ambientals competents de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya per incoar els corresponents expedients
sancionadors són el director general de Qualitat Ambiental, el
Gerent de la Junta de Residus, el Gerent de la Junta de
Sanejament i el Delegats Territorial de Medi Ambient.
Els òrgans ambientals competents de l’Ajuntament per a la
imposició de sancions regulades en aquesta Ordenança són:
- Sancions fins a 90.151,82 euros, el ple municipal.
- Sancions fins a 6.010,12 euros, l’alcalde.
Article 18. Acumulació d’expedients sancionadors
Quan es detecti una presumpta infracció de la Llei 3/98,
juntament amb una altra de la Llei 6/93, de 15 de juliol,
reguladora dels residus, en matèria ambiental, s’ha de procedir a
tramitar un únic expedient sancionador on s’englobin les dues
presumptes infraccions administratives. Aquest únic expedient
sancionador, es tramitarà segons la Llei de Residus.
Article 19. Aplicació de la legislació sectorial
La vulneració de les condicions imposades en l’autorització
ambiental, en la llicència ambiental o directament per la Llei de
Residus és sancionada d’acord amb el que disposi aquesta Llei.
Article 20. Obligació de restauració
Sempre que dels resultats de la instrucció d’un expedient
sancionador en resulti la constatació d’una afecció als recursos
naturals s’imposarà al sancionat, a més de la sanció, l’obligació
de restaurar-los.
Article 21. Denúncies
Qualsevol persona física o jurídica podrà denunciar davant
l’ajuntament aquelles activitats o pràctiques que contravinguin
les determinacions d’aquesta ordenança. I, l’ajuntament, d’acord
amb el que preveu la legislació específica d’aplicació i aquesta
ordenança, donarà a la denúncia la tramesa oportuna, remetentla, si s’escau, a l’organisme competent.
CAPÍTOL VI
Règim transitori aplicable a les activitats ramaderes existents
Article 22. Emplaçament
1. Les activitats ramaderes existents que estiguin degudament
legalitzades en el moment d’entrada en vigor d’aquesta
Ordenança i a les que estiguin en tràmit de legalització no els són
d’aplicació les determinacions sobre l’emplaçament i les
distàncies que es fixen en l’article 9 d’aquesta ordenança.
2. Les explotacions ramaderes existents que no tinguin
legalitzada l’activitat caldrà que regularitzin la seva situació
d’immediat i els seran d’aplicació les determinacions següents:
a) Les activitats ramaderes existents dins del sòl urbà, les que no
estiguin dins del nucli urbà però es trobin a menys distància de la
permesa i les que resultin fora d’ordenació segons l’article 9
d’aquesta ordenança, inscrites i registrades en el Registre
corresponent del DARP amb anterioritat a la data de publicació,
podran desenvolupar la seva activitat i se’ls estableix un termini
de 8 anys per al tancament o perquè procedeixin al seu trasllat
fora del sòl urbà, essent considerades aleshores com de nova
instal·lació. Aquestes explotacions però estan sotmeses, a més, a
les següents limitacions:
- No podran fer ampliacions de la capacitat productiva de
l’activitat ni de la superfície de les instal·lacions
- No podran sol·licitar permís d’obres de millora, reforma o
ampliació de les instal·lacions, llevat que ho facin per adoptar les
mesures correctores que els imposi l’autoritat competent.
- No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera en cas
que s’efectuï la seva venda, cessió o transmissió patrimonial (en
entitats jurídiques quant es vengui, cedeixi o traspassi més del 50
% del capital i/o accions), excepte en el cas d’un únic traspàs de
pare a fill, i sempre que aquest fill justifiqui que és el seu mitja
fonamental de vida.
- Hauran de cessar en l’activitat si del seu desenvolupament se’n
derivessin molèsties vers els veïns ocasionades per un
comportament negligent del ramader.
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- No podran sol·licitar canvi d’orientació productiva de
l’activitat, excepte quant aquest canvi suposi un menor impacte
ambiental i una reducció considerable de molèsties, lo qual
s’haurà de justificar degudament.
c) En el supòsit de modificació dels límits del sòl urbà que
actualment hi ha definits per aquest municipi, i que, per aquest
fet, entrin a formar part del sòl urbà o urbanitzable instal·lacions
ramaderes que en l’actualitat són en sòl rústic, els serà
d’aplicació el disposat en els apartats anteriors d’aquest article
Article 23. Documentació
Totes les activitats ramaderes s’hauran de legalitzar en els
terminis que estableix la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental (LLIIAA).
Totes les activitats ramaderes degudament legalitzades disposen
del termini d’un any a comptar de la data d’entrada en vigor
d’aquesta ordenança per a presentar a l’Ajuntament la
documentació següent:
a) Descripció detallada del sistema emprat per a la gestió dels
residus, d’acord amb les determinacions d’aquesta ordenança
b) El programa de gestió que es contempla en l’article 14
Disposició addicional
El període transitori que s’estableix en relació a les explotacions
ramaderes existents previstes en el capítol VI d’aquesta
ordenança s’entén atorgat sens perjudici que els canvis en la
normativa sectorial que regula aquest tipus d’explotacions
obligui al tancament de les mateixes.
I aquesta ordenança s’entendrà automàticament modificada per
les determinacions contràries o complementàries que resultin
aplicables de la legislació de la Generalitat o de l’Estat sobre
aquesta matèria.
L’Ajuntament es reserva el dret de disposar en qualsevol
moment, en relació a l’autorització de noves instal·lacions
porcines una cop legalitzades les actuals, escoltant els casos
especials i els informes corresponents, i sempre d’acord amb
l’establert a la Llei 3/98 i el decret 136/99.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
NÚM. 33
Ordenança reguladora dels cementiris municipals
del municipi de Camarasa
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
L’Ajuntament de Camarasa és titular i propietari dels cementiris
següents:
A Camarasa: situat a la carretera comarcal C-13, km. 48.
A Sant Llorenç de Montgai: situat al camí de l’Estació, s/n.
Segons la legislació vigent li correspon, també, la direcció,
l’administració, la reglamentació i l’aprovació d’ordenances
fiscals per a la prestació de serveis o la realització d’activitats de
la seva competència.
Article 2
La instal·lació, el sosteniment, i el règim i govern interior dels
cementiris, segons la capacitat exigida per les necessitats de la
població, són competència de l’Ajuntament i es realitzaran
d’acord amb les lleis i disposicions sanitàries vigents i amb les
pròpies que pugui dictar.
Article 3
Per la prestació del servei s’aplicaran les tarifes establertes en
l’ordenança fiscal vigent sobre la matèria.
Article 4
I. Ateses les especials caracterísitiques del servei, el
manteniment dels cementiris municipals el farà el personal
necessari en cada moment.
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II. Els treballs d’execució funerària seran prioritaris davant dels
de manteniment.
CAPÍTOL II
Serveis generals
Article 5
El cementiri s’obrirà al públic els dies que aprovi l’Alcaldia.
Article 6
Els visitants del cementiri s’hauran de comportar amb respecte
dins del recinte, i no es permetrà cap acte que, directa i
indirectament, pugui suposar profanació. En cas que es
produeixi, es comunicarà a l’autoritat competent.
Article 7
A les dependències municipals de l’Ajuntament hi haurà el
registre públic de totes les sepultures i de les actuacions que s’hi
realitzin, un llibre de reclamacions i els obligatoris que marqui la
legislació vigent.
CAPÍTOL III.
Del personal
Article 8
El personal contractat per l’Ajuntament tindrà l’obligació de
mantenir sempre en bon estat el recinte del cementiri.
Article 9
No es podrà realitzar cap inhumació, exhumació, trasllat ni cap
altre servei funerari sense les corresponents autoritzacions per
escrit de l’Ajuntament i de les autoritats sanitàries i judicials
quan calgui.
Article 10
I. No es permetrà que es col·loquin làpides, creus ni cap altre
material sense la corresponent autorització de l’Ajuntament.
II. També caldrà autorització municipal per a la modificació i/o
reparació de sepultures.
Article 11
El personal d’execució funerària té l’obligació de rebre tots els
cadàvers a la porta principal del cementiri a l’arribada dels
enterraments, i de fer-se’n càrrec a l’hora de traslladar-los al lloc
on hagin de quedar inhumats definitivament. A més, en tots els
casos, han de recollir les butlletes d’autorització d’inhumació
expedides per l’Ajuntament en què s’indica la sepultura que
correspon.
CAPÍTOL IV.
Construccions funeràries
Article 12
I. Les sepultures poden ser dels tipus següents: nínxols.
II. Totes les sepultures estaran classificades per sectors i aniran
numerades.
III. La seva conservació anirà a càrrec del titular.
CAPÍTOL V.
De les sepultures
Article 13
La concessió d’una sepultura és de caràcter administratiu i la
durada la regula la present ordenança.
Article 14
I. El dret funerari sobre les sepultures tindrà una durada de 50
anys, sens perjudici dels drets adquirits quant a la seva
temporalitat.
Una vegada finalitzat el termini de vigència de les respectives
concessions funeràries l’Ajuntament podrà renovar el dret
funerari sobre la mateixa sepultura i per igual termini, a petició
del titular del dret caducat o dels seus causahavents.
II. El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i
disponibilitat a títol onerós i està subjecte a la regulació d’aquesta
ordenança.
Article 15
El titular d’una sepultura està obligat a coadjuvar a la
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conservació del cementiri pagant els drets que fixi l’Ajuntament
en la corresponent ordenança fiscal.
Article 16
Els sol·licitants d’una sepultura rebran el títol corresponent,
expedit per l’Ajuntament, en què constaran totes les inhumacions
i exhumacions i el dia, mes i any en què es realitzen.
Article 17
Els titulars d’una sepultura tindran dret a dispositar-hi tots els
cadàvers o despulles que es desitgin, però sempre segons les
regles establertes per a cada cas i després del pagament dels drets
corresponents i d’acord amb la normativa vigent.
Article 18
Cap sepultura en què s’hi hagi realitzat alguna inhumació podrà
ser oberta novament fins que hagin transcorregut 2 anys, sens
perjudici de les previsions de la normativa vigent en cada
moment i de les mesures de caràcter excepcional que es puguin
dictar.
Article 19
En el moment de realitzar alguna inhumació o exhumació, serà
absolutament necessari presentar prèviament a l’Ajuntament el
document acreditatiu de la titularitat, excepte en aquells casos en
què es realitzin per ordre judicial, o si s’ha tramitat prèviament el
permís a l’Ajuntament, d’acord amb els articles 29 i següents
d’aquesta ordenança.
Article 20
I. No es permetran els traspassos de titularitat funerària sense que
els aprovi prèviament l’Ajuntament. S’hauran de sol·licitar amb
una instància adreçada a l’alcalde i signada pel cedent i el
cessionari com a prova de conformitat.
II. No obstant això, tots els traspassos que autoritzi l’Ajuntament
s’entendran sens perjudici a tercers, és a dir, solament a afectes
administratius.
Article 21
I. Es reconeixeran els trapassos per títol d’herència o llegat i per
successió intestada i cessió. En els casos de successió intestada, i
considerant unipersonal la titularitat de qualsevol tipus de
sepultura, els hereus hauran de posar-se d’acord per decidir a
quin d’ells correspon expedir el nou títol de concessió funerària.
II. Serà condició indispensable que els sol·licitants aportin, en
formular la petició de traspàs, la documentació en què
fonamentin el seu dret.
Article 22
Els posseïdors de títols funeraris que l’hagin extraviat podran
obtenir-ne un duplicat si adrecen una instància a l’alcalde,
paguen els drets corresponents i s’ha divulgat públicament la
petició.
II. Si per l’ús o per qualsevol altre raó un títol es deteriora, es
podrà canviar per un altre d’igual a nom del mateix titular, previ
pagament de les taxes corresponents.
III. La sostracció o pèrdua d’un títol donarà dret a l’expedició
d’un duplicat a favor del titular, també previ pagament dels drets
corresponents.
Article 23
Els errors en els títols de noms, cognoms o de qualsevol altra
mena, es rectificaran a instància del titular, prèvia comprovació i
justificació.
Article 24
No es permetrà la pràctica d’inhumacions o exhumacions de
forma diferent a la prevista per la normativa vigent. Qui la
practiqui o la faci practicar en serà responsable.
Article 25
Els elements d’ornamentació no podran sobresortir del nínxol.
Article 26
I. Es podrà declarar la caducitat del dret funerari, i revertirà a
l’Ajuntament en els casos següents:
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a) per ruïna, d’acord amb els supòsits i la descripció prevista per
la normativa urbanística
b) per destrucció interior de les sepultures, a causa del transcurs
del temps o d’altres factors
c) per abandonament de la sepultura, si han passat 4 anys des de
l’últim pagament dels drets de conservació
d) per impagament d’algun dels terminis d’adquisició de dret en
les sepultures que s’han acollit a aquesta modalitat
e) per l’acabament del dret funerari temporal
f) per renúncia del titular o hereus legals davant les oficines
municipals
II. L’expedient administratiu de caducitat en els casos a), b) i c)
d’aquest article ha de contenir la citació del titular, el domicili del
qual sigui conegut i, si no ho és, la publicitat de l’expedient
mitjançant un edicte en el BOP, en què es concedeixi un termini
de tres mesos perquè els beneficiaris, hereus o, afavorits, puguin
al·legar el seu dret, tot això sens prejudici de la investigació que
puguin realitzar els serveis municipals sobre els familiars. Si
algun d’ells es compromet a sufragar les obres de construcció o
reparació i la transmissió a favor seu en el termini que es fixi,
s’interromprà l’expedient i s’arxivarà sense més tràmits. Si no és
així, l’Ajuntament en declararà la caducitat.
III. Si es declara la caducitat de qualsevol classe de sepultura dels
supòsits a), b) i c), l’Ajuntament no en podrà concedir el dret a
tercers fins que s’hagin traslladat les despulles a les osseres,
separades segons la seva procedència, i fins que s’hagin inscrit en
un registre d’identificacions.
IV. No obstant en els supòsits, a) i b) si l’estat de deteriorament
dels nínxols no fa possible la seva reparació havent-se
d’enderrocar i reconstruir els titulars que acreditin estar al corrent
del pagament de la taxa de conservació mantindran el dret
funerari. Durant el temps de la reconstrució dels nínxols,
l’ajuntament arbitrarà les solucions transitòries que estiguin al
seu abast per al dipòsit de les despulles.
V. En els supòsits d) i e) d’aquest article, l’expedient
administratiu de caducitat es limitarà a la citació del titular al
qual se li concedirà un termini d’un mes per posar-se al corrent
de pagament. Si transcorregut aquest temps no ho ha fet, es
traslladaran les despulles a l’ossera general.
Article 27
L’Ajuntament podrà comprar als titulars el dret de les sepultures
que desitgin vendre al preu que s’aprovi en l’ordenança fiscal
corresponent en una quantitat equitativa en relació als anys
pendents per l’acabament de drets, sens perjudici de les cessions
gratuïtes o en compensació de serveis funeraris que s’hagin
prestat.
Article 28
L’Ajuntament no serà responsable dels robatoris que es puguin
produir d’objectes d’ornamentació complementària de les
sepultures.
CAPÍTOL VI
Inhumacions, exhumacions i trasllats
Article 29
Les inhumacions, les exhumacions o els trasllats de cadàvers o
despulles es regiran per les disposicions higiènico-sanitàries i pel
Reglament de policia sanitària mortuòria vigents en cada
moment.
Article 30
No es podran fer enterraments fora del cementiri si no es té
autorització expressa de l’Ajuntament i les autoritzacions
sanitàries pertinents.
Article 31
No s’inhumarà cap cadàver si no han transcorregut 24 hores des
del moment de la defunció que consti en la documentació
expedida pel Jutjat competent.
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Article 32
Els cadàvers que no es puguin inhumar immediatament a
l’arribada al cementiri, ja sigui perquè no han transcorregut les
hores que assenyalen les lleis des del moment de què s’ha produït
la defunció, o bé per alguna altra causa que ho impedeixi, es
deixaran en el dipòsit de cadàvers o a la sala d’autòpsies, segons
correspongui.
Article 33
No podrà obrir-se cap sepultura fins que hagin transcorregut dos
anys des de l’última inhumació, cinc si la defunció es va produir
per malaltia infecciosa o contagiosa, o el termini que assenyali el
Reglament de policia sanitària o la normativa higiènico-sanitària
vigent en cada moment.
Article 34
I. El despatx d’una inhumació requerirà la presentació dels
següents documents:
a) el títol de sepultura
b) la llicència per donar sepultura, expedida pel jutjat competent
II. Si el titular estigués mort o no es pogués identificar,
s’autoritzaria la inhumació i un cop efectuada es requeriria als
posseïdors perquè instessin el traspàs a favor de qui hi tingui el
dret. Quan es tracti de l’enterrament del titular es seguirà el
mateix procés.
Article 35
En les dependències municipals de l’Ajuntament hi haurà un
registre públic de totes les sepultures i les actuacions que s’hi
realitzin i els llibres obligatoris que assenyali la legislació vigent
per tal d’inscriure les inhumacions i exhumacions en els llibres
de registre i en el títol. Els serveis d’inhumació de cadàvers es
tramitaran en aquestes oficines on s’expedirà la papereta de
l’ordre del servei funerari que s’entregarà al personal d’execució
funerària perquè la guardi un cop rebuda la conformitat. Per a
l’exhumació o el trasllat de despulles s’exigirà el mateix tràmit.
Article 36
El dret del titular a fer ús exclusiu de la sepultura de la manera
prevista en aquesta ordenança, serà garantit en tot moment per
l’Ajuntament. El consentiment del titular per a la inhumació, ja
sigui de familiars o d’estranys, s’entendrà diferida vàlidament,
amb presumpció “juris et jure”, pel sol fet de presentar el títol,
sempre que no hi hagi cap denúncia escrita de sostracció o pèrdua
presentada en el registre general de l’Ajuntament amb tres dies
d’anticipació.
Article 37
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els
casos següents:
a) quan sigui el propi titular qui ho sol·licita, al·legant la pèrdua
del títol
b) quan s’hagi d’inhumar el propi titular s’autoritzarà la
inhumació sense presentació del títol a qualsevol persona que
comparegui, sigui o no familiar
c) quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la
majoria dels qui tinguin raó a succeir en el dret funerari, prèvia
formalització documental
Article 38
L’exhumació d’un cadàver o despulles per a reinhumar-los fora
del recinte requerirà la sol·licitud del titular del dret funerari, el
transcurs dels terminis assenyalats en aquesta ordenança des de
l’última inhumació i l’autorització prevista en la Normativa
general sobre la matèria.
Article 39
S’exceptuen dels requisits del termini les exhumacions següents:
a) les autoritzades pel director general de la Salut Pública, en els
termes de la normativa vigent en cada moment
b) les decretades per resolució judicial, que es realitzaran en
virtut de l’ordre corresponent
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Per aquestes actuacions es requerirà la presència del titular
sanitari competent en ordre legal, en els casos que el assenyalin
les lleis i en altres casos l’autoritat competent en la matèria.
Article 40
I. El trasllat d’un cadàver o de despulles cadavèriques d’una
sepultura a una altra del mateix cementiri exigirà el consentiment
dels titulars, d’ambdós drets i serà necessari que es tingui en
compte el transcurs dels terminis establerts per les disposicions
legals vigents, sense perjudici del previst a l’article anterior.
II. Quan interessi el trasllat d’un cadàver o despulles dipositats en
sepultura el títol de dret funerari de la qual figuri a nom de
persona difunta, perquè pugui ser autoritzada haurà de sol·licitarse prèviament el traspàs a favor del nou titular. La sol·licitud de
trasllat amb motiu d’inhumació en una altra sepultura
s’autoritzarà de manera immediata, sens perjudici de la
formalització de traspàs en un moment posterior i sens perjudici
dels supòsits de cessió.
Article 41
Quan el trasllat hagi d’efectuar-se d’un cementiri a un altre dintre
o fora del terme municipal haurà d’acreditar-se mitjançant
documents que acreditin l’acompliment dels requisits exigits per
les disposicions legals vigents.
Article 42
I. Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures que
continguin cadàvers o despulles se’ls traslladaran a nínxols
d’autorització temporal, sempre que no s’hi oposin les
disposicions referents a exhumació, i seran retornats a les seves
primitives sepultures un cop finalitzades les obres. Quan es tracti
d’obres de caràcter general, el trasllat es realitzarà d’ofici a
sepultures de la mateixa categoria i condició que seran canviades
per les antigues, es deixarà constància formal del trasllat i
s’expediran els nous títols corresponents.
II. Excepte en els casos apuntats, per l’obertura d’una sepultura
caldrà sempre que l’Ajuntament instrueixi l’expedient justificant
dels motius que existeixin i, l’autorització expressa de la referida
operació.
Article 43
Estan exempts de pagament de taxes:
a) les inhumacions de beneficència
b) les inhumacions o exhumacions ordenades per l’autoritat
judicial
Article 44
En el supòsit d’adjudicació per realitzar una inhumació es
permetrà realitzar un tancament provisional de la sepultura fins a
la col·lació de la làpida definitiva. El termini per col·locar-la serà
de quatre mesos.
Disposició addicional
Article 45
I. L’autoritat municipal en coordinació amb la sanitària, adoptarà
les mesures excepcionals que cregui convenients en els supòsits
d’epidèmies o catàstrofes en general.
II. L’explotació dels cementiris de competència municipal podrà
realitzar-se a través de qualsevol de les formes de gestió de
serveis públics per la normativa vigent.
Disposició final
En tot allò no previst en aquesta ordenança, serà d’aplicació el
decret 209/99 de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que
regula amb caràcter supletori els serveis funeraris municipals.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora
de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
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exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a tres (3) euros.
A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50% de la quota íntegra.
A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els beneficis
fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents:
- per als béns immobles de naturalesa urbana, el 0,5%.
- per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,4%.
- per als béns immobles de característiques especials, l’1,3%.
A l’article 10.2 s’estableix que 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.
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1,21. 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.”
NÚM. 2
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Es modifica el quadre de tarifes de l’article 7è en el sentit
següent:
TURISMES

TARIFA

COEFICIENT

EUROS

De menys de 8 cavalls
12,62
1,21
15,27
De 8 a 11’99 cavalls
34,08
1,21
41,24
De 12 fins a 15’99 cavalls
71,94
1,21
87,05
De 16 fins a 19’99 cavalls
89,61
1,21
108,43
De 20 cavalls en endavant
112
1,21
135,52
AUTOBUSOS
De menys de 21 places
83,30
1,21
100,79
De 21 a 50 places
118,64
1,21
143,55
De més de 50 places
148,30
1,21
179,44
CAMIONS
De menys de 1000 kg. càrrega útil
42,28
1,21
51,16
De 1000 kg a 2999 kg càrrega útil
83,30
1,21
100,79
De 2999 kg a 9999 kg càrrega útil
118,64
1,21
143,55
De més de 9999 kg càrrega útil
148,30
1,21
179,44
TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
17,63
1,21
21,33
De 16 fins a 25 cavalls fiscals
27,77
1,21
33,60
De més de 25 cavalls fiscals
83,30
1,21
100,79
REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES TRACCIÓ
MECÀNICA
De 750 kg a 1000 kg càrrega útil
17,67
1,21
21,33
De 1000 a 2999 kg càrrega útil
27,77
1,21
33,60
De més de 2999 kg càrrega útil
83,30
1,21
100,79
ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
4,42
1,21
5,35
Motos fins 125 cc
4,42
1,21
5,35
Motos de més de 125 cc fins a 250 cc
7,57
1,21
9,16
Motos de més de 250 cc fins a 500 cc
15,15
1,21
18,33
Motos de més de 500 cc fins a 1000 cc
30,29
1,21
36,65
Motos de més de 1000 cc
60,58
1,21
73,30

Quart. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa
per a l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb
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finalitat lucrativa, modificant l’article 8. Període impositiu, que
quedarà redactat de la següent forma:
“El període impositiu serà el temps durant el qual s’hagi
autoritzat i es dugui a terme l’ocupació de la via pública
mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa que només
podrà ser durant els mesos d’abril a setembre de cada any.”
Cinquè. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la
taxa pel subministrament municipal d’aigua potable modificant
l’article 6. Quota tributària, en el sentit d’excloure les derivacions
annexes al polígon industrial del pagament de la taxa a la tarifa
primera, quedant redactat de la forma següent:
Tarifa primera: Subministrament d’aigua potable al polígon
industrial
Quota fixa per semestre: 52,34 euros/fra.
Tarifa: 0,2262 euros/m3
Sisè. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 19 reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els articles següents:
A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat: “Als efectes del que preveu l’article 88 de la
Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en dues
categories fiscals. Annex a aquesta ordenança fiscal figura
l’índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la
categoria fiscal que correspon a cadascuna d’elles.
A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
Coeficient aplicable

1a

2a

1,4

1,3

ANNEX
Índex de vies públiques municipals
Categoria fiscal 1a:
Carrers de l’Ametlla del Montsec
Major
Plaça Major
Plaça Escoles
De Rúbies
Sant Just
La Plaça
Portal del Quel
Plaça Nord
Del Nord
Carrers de la Baronia de Sant Oïsme
Únic
Carretera del Doll
Carrers de Camarasa
Barrinou
Botera
Bruc
Portal del Segre
Prat de la Riba
Rafel de Casanova
Roger de Lauria
Sant Miquel
Castell
Jaume I
Costereta
Les Voltes
Plaça Major
Plaça Sant Jaume
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Pont
Plaça Església
Av. Sant Isidre
Sant Jordi
Sant Pere
Sant Antoni
Sant Francesc
Sant Josep
Sant Martí
Santa Maria
Torregandos
Vall
Baixada del Pou de Gel
Carreró
Del Dipòsit
Escaletes
Forn
Niu de l’Asi
Del Riu
Teuleria
Les Viudes
La Plaça
Travessia del Bruc
Del Casal
Escoles
Carrers de Figuerola de Meià
Major
Plaça Major
La Plaça
Terrat
Passirot
Abellerot
Carrers de Fontllonga
Castell
La Font
Plaça Major
Pont
Caïsos
Fossa
Carrers de Sant Llorenç de Montgai
Costa
Església
Major
Passeig del Segre
Plaça Església
Ponent
Plaça de la Font
Mont-Roig
De la Betller
Plaça de la Betller
Travessia Major
Categoria fiscal 2a
Afores
Disseminats
Masies
Setè. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2004 i següents la
modificació de les ordenances fiscals que es relacionen
seguidament en el sentit de modificar les bases de percepció i
tipus de gravamen, incrementant les tarifes de l’any 2003 un
3,5%:
NÚM. 4
Taxa per a la recollida selectiva d’escombraries o residus
sòlids urbans
Es modifica l’article 4 quedant redactat en la forma següent: “ les
bases de percepció i tipus de gravamen quedaran determinats a la
següent tarifa:
Habitatges de caràcter familiar ..................................33,29 euros
Locals comercials (sòl urbà) ......................................73,22 euros
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Locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon
industrial)................................................................... 99,86 euros
- càmpings ...............................................................157,49 euros
NÚM. 6
Taxa pels serveis de clavegueram
Es modifica l’article 4 quedant redactat de la forma següent:
a) La quota tributària per a la concessió de llicència o autorització
d’escomesa a la xarxa de clavegueram serà la següent:
Habitatge de caràcter familiar....................................99’85 euros
Locals comercials .....................................................133,14 euros
Locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon
industrial)................................................................. 166,43 euros
b) Les tarifes aplicables seran les següents:
Habitatge de caràcter familiar ...................................16’64 euros
Locals comercials (sòl urbà) ......................................26,63 euros
Locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon
industrial) ....................................................................66,56 euros
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,
explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o beneficis
fiscals potestatius, concretats als acords anteriors –únics
elements de determinació necessària per part de l’Ajuntament-,
es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model
aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de
la Província, annex al núm. 67, de 31 de maig de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Camarasa, 22 de desembre de 2003
L’alcalde, Josep Vendrell Rebert

−♦−
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DE LA RIBERA
EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA

10855

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
amb data 9 d’octubre de 2003 aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 131, del dia 23 d’octubre de 2003 i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que
s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora
de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
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- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,4%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,58%; per
als béns immobles de característiques especials, el 0,4%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1. 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.”
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o
beneficis fiscals potestatius, concretats als acords anteriors
–únics elements de determinació necessària per part de
l’Ajuntament-, es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al
text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província, annex al núm. 67, de 31 de maig
de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Castellar de la Ribera, 29 desembre de 2003
L’alcaldessa, M. Teresa Canal Morera

−♦−
AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS
EDICTE

10871

El Consell Obert d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el
proppassat dia 8 d’octubre de 2003, va adoptar, entre d’altres,
l’acord d’aprovar inicialment l’ordenança especial reguladora de
l’aprofitament dels béns comunals dels comuns de veïns dels
pobles del municipi d’Esterri de Cardós.
Atès el que disposa l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril
reguladora de les bases del règim local, se sotmet aquest acord i
l’ordenança aprovada inicialment a informació pública per un
termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte al BOP de Lleida per tal que les
persones interessades puguin examinar i, si s’escau, formular les
reclamacions i al·legacions que considerin pertinents de forma
que si no se’n presentés cap s’entendran aprovats definitivament
de forma automàtica.
Esterri de Cardós, 12 de desembre de 2003
L’alcalde, Josep Orteu Soldevila
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AJUNTAMENT D’ESTERRI DE CARDÓS
EDICTE

10872

El Consell Obert d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el
proppassat dia 8 d’octubre de 2003, va adoptar, entre d’altres,
l’acord d’aprovar provisionalment la imposició de la “Taxa pel
servei de recollida d’escombraries i pel subministrament d’aigua
potable” així com les corresponents ordenances fiscals.
Atès el que disposa l’article 17.1 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes, se sotmet aquest acord i
l’ordenança fiscal aprovats provisionalment a informació pública
per un termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte al BOP de Lleida per tal que les
persones interessades puguin examinar i, si s’escau, formular les
reclamacions i al·legacions que considerin pertinents, de forma
que si no se’n presentés cap s’entendran aprovats definitivament
de forma automàtica.
Esterri de Cardós, 12 de desembre de 2003
L’alcalde, Josep Orteu Soldevila

−♦−
AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ
EDICTE

10885

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de 23 de setembre de 2003,
va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovació provisional de les
modificacions de tarifes de les ordenances fiscals reguladores de
les següents taxes:
• Recollida d’escombraries
• Parc esportiu i piscines municipals
• Ocupació de domini públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
• Reserves de voreres per entrada de vehicles (guals)
• Servei escola bressol municipal
I de les de l’ordenança reguladora del preu públic del càmping
municipal.
També en la mateixa sessió va adoptar l’acord de modificar les
ordenances fiscals de l’IBI i de l’IAE adaptant-les al model de
l’OAGRTL de la Diputació de Lleida publicat al BOP núm. 67,
de 31 de maig de 2003.
Aquests acords d’aprovació provisional han estat exposats al
públic mitjançant edictes publicats al BOP núm. 132, de 25
d’octubre de 2003, durant el termini preceptiu de 30 dies hàbils
sense que s’hagi presentat cap al·legació, per la qual cosa,
d’acord amb el que disposa l’art. 49.c) de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, resta elevat a
definitius de forma automàtica.
A aquests edictes ja constava el text íntegre de les modificacions
aprovades i per tant, aquestes modificacions entraran en vigor a
partir de l’1 de gener de 2004.
Llavorsí, 30 de desembre de 2003
L’alcalde, Lluís Segalàs Sala

−♦−
AJUNTAMENT DE MASSALCOREIG
EDICTE

10848

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària,
amb data 12 de novembre de 2003, aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
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Província número 142, del dia 18 de novembre de 2003, i atès
que ha transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius.
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal número 1,
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 5.2 s’estableix la bonificació del 25 per cent en la
quota integra de l’impost durant els dos períodes impositius
següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva per als
habitatges que gaudeixin, en les condicions establertes per la
legislació autonòmica de Catalunya, d’un règim de protecció
oficial.
- A l’article 5.4 s’estableix la bonificació del 25 per cent, per als
subjectes passius que tinguin la condició de família nombrosa,
sobre la quota integra corresponent al bé immoble urbà on estigui
empadronat.
Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, haurà d’acreditar els
extrems que justifiquen la seva obtenció mitjançant la següent
documentació:
- Documentació acreditativa de tenir la condició de família
nombrosa, ja sigui mitjançant certificat emès per la Generalitat
de Catalunya o còpia del document que acredita tal condició.
- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.
- A l’article 5.5 s’estableix la bonificació del 15 per cent sobre la
quota integra corresponent al bé immoble per als subjectes
passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes
per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del
sol per l’autoconsum.
La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys desprès
de la seva sol·licitud.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà reunir els següents
requisits:
- Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge.
- Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure
col·lectors que disposin de la corresponent homologació per
l’Administració competent.
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
- Acreditació de l’homologació per l’administració competent
dels col·lectors de la instal·lació de producció de calor.
- Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,45%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,68%; per
als béns immobles de característiques especials, el 0,90%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
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Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 5.3 s’estableix la bonificació del 50 per cent de la
quota corresponent per als que iniciïn l’exercici de qualsevol
activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els
cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu de desenvolupament de l’activitat.
L’aplicació d’aquesta bonificació requereix el compliment dels
mateixos requisits de l’exempció de l’article 4.1.B) d’aquesta
ordenança, i el període d’aplicació de la bonificació caducarà
transcorreguts cinc anys de la finalització de l’exempció prevista
en l’esmentat article 4.1.B).
Aquesta bonificació no és compatible amb cap altra bonificació
atorgada al mateix contribuent i activitat.
- A l’article 5.4 s’estableix la bonificació del 50 per cent de la
quota corresponent per als subjectes passius que tributin per
quota municipal i que hagin incrementat la mitjana de la seva
plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període
impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, en
relació amb el període anterior a aquell.
Aquesta bonificació, de caràcter anual, no és compatible amb cap
altre bonificació atorgada al mateix contribuent i activitat.
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
“Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
Primera categoria: Resta de carrers i afores.
Segona categoria: Carrer Callisso Vell.”
- A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
1a

2a

Coeficient aplicable
1,40
1,30
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 2, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1,18. 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.”
- A l’article 4.2 s’estableix una bonificació del 25 per cent de la
quota de l’impost als titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que
disposa el Reial decret 1247/95, de 14 de juliol, per al qual
s’aprova el Reglament de vehicles històrics
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys
comptats a partir de la data de fabricació. Si no fos coneguda la
data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació
o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va
deixar de fabricar
Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la
seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa del benefici.
Quart. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes,
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conforme als texts de les ordenances que consten a l’expedient,
que a continuació es relacionen:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
Reguladora de la taxa de clavegueram
Article 5è. Quota tributària
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació del servei
de clavegueram serà la resultant d’aplicar la tarifa següent:
EUROS

Habitatge de caràcter familiar, per persona............................2,70
Habitatge de caràcter familiar de temporada .........................2,70
Habitatge buit .........................................................................2,70
Bancs i oficines ......................................................................5,00
Establiments comercials.........................................................5,00
Tallers, fusteries i forns ..........................................................5,00
Bars, perruqueries i indústries................................................5,00
Per cada connexió a la xarxa general...................................90,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
Reguladora de la per la recollida d’escombraries
Article 6è. Quota tributària
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
EUROS

Habitatge de caràcter familiar, per persona..........................18,50
Habitatge de caràcter familiar de temporada .......................16,00
Hotels fondes, cafès i bars....................................................37,00
Establiments comercials.......................................................37,00
Establiments industrials........................................................37,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16
Reguladora de la taxa per expedició
de documents administratius
Article 1. 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 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les base de règim local, i de conformitat amb que
es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per expedició de documents administratius, que
es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/88.
Article 2. 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 expedeixi i
d’expedients de què entengui l’Administració o les autoritats
municipals.
2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part
qualsevol documentació administrativa que el particular hagi
provocat o que redundi en el seu benefici, encarà que no hagi
existit sol·licitud expressa de l’interessat.
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al
compliment d’obligacions fiscals no estarà sotmesa a aquesta
taxa, com tampoc no ho estaran 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 utilització privativa o l’aprofitament
especial de béns del domini públic municipal, que estiguin
gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest
Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
general tributària que sol·licitin, provoquin o en interès de les
quals redundi la tramitació del document o expedient de què es
tracti.
Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del
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subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es
refereixin els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les
societats, 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 40 de la Llei general tributària.
Article 5. Exempcions subjectives
Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què concorrin
alguna de les següents circumstàncies:
1. Haver estat declarats pobres per precepte legal.
2. Està inscrites en el padró de la beneficència com a pobres de
solemnitat.
3. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als
expedients que han de fer efecte, precisament, en el procediment
judicial en el que hagin estat declarats pobres.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que
s’assenyalarà 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 en resultin de l’aplicació de les tarifes anteriors
s’incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin
amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que
motivin l’acreditament.
Article 7. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els
epígrafs següents:
EUROS

Epígraf primer: Documents expedits o estesos per les oficines
municipals
1. Per cada fotocòpia:
- DIN A-4 ...............................................................................0,10
- DIN A-3 ...............................................................................0,20
- Cartolina ...............................................................................0,15
2. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia,
per cada foli ............................................................................0,30
3. Per compulsa de fotocòpies fetes a les oficines
directament dels originals .......................................................0,60
4. Duplicats rebuts..................................................................0,30
5. Exposició d’edictes al tauler d’anuncis ..............................3,50
6. Expedició de títol de nínxol o de renovació ....................10,00
7. Expedició de targetes d’armes ...........................................6,00
Epígraf segon. Expedients
1. Per cada expedient de declaració de ruïna .......................60,00
2. Per expedients relatius a l’exercici d’activitats
sotmeses al règim d’autorització o de llicència ambiental ..60,00
2. Per als expedients relatius a l’exercici d’activitats
sotmeses al règim de comunicació .......................................50,00
3. Per cada tramitació d’expedient d’autorització
de segregació de parcel·les ...................................................40,00
4. Per cada expedient d’obertura, traspàs
o similars d’establiments, locals i altres...............................36,00
6. Pels informes dels serveis tècnics o de qualsevol altra
naturalesa, així com d’actes d’inspecció necessàries als
expedients es liquidarà la quantitat de l’Ajuntament hagi abonat
per tal concepte.
Article 8. Bonificacions de la quota
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes
tributàries que s’assenyalen en la tarifa d’aquesta taxa.
Article 9. 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.
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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 10. Declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà 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 71
de la Llei de règim jurídic i del procediment administratiu comú,
que no arribin degudament reintegrats, s’admetran
provisionalment però no es podran cursar si no es repara la
deficiència, per la qual cosa es requerirà 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 tindran
els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.
Article 11. 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’ajustarà al
que disposa l’article 77 i següents de la Llei general tributària.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 12-11-03 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 27-12-03, regirà des de l’1 de
gener de 2004 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21
Reguladora de la taxa per a la prestació
del servei de veu pública
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que es preveu a la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa per prestació
del servei de veu pública, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa els que es beneficiïn
del servei prestat per aquest municipi, a què es refereix a l’article
anterior.
Article 3. Quantia
La quantia de la taxa per la difusió de noticies per mitjà de la veu
pública o pregoner serà d’1,50 euros.
Article 4. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança neix quan s’autoritza la prestació del servei, atenent la
petició formulada per l’interessat.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà quan es retiri
l’autorització corresponent.
Article 5. Gestió
Els interessats en que se’ls presti el servei a què es refereix
aquesta ordenança, presentaran davant aquest Municipi una
sol·licitud detallada sobre la naturalesa, el contingut i l’extensió
del servei desitjat.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 12-11-03 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 27-12-03, regirà des de l’1 de
gener de 2004 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22
Reguladora de la taxa per a la prestació del servei
de subministrament d’aigua a la població
Article 1. Concepte
De conformitat amb el que preveu la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa per la prestació

Servei d'Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 30/12/2003, número 160, pàgina 19

252

ANNEX IV AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 160

del servei de subministrament d’aigua a la població, que es regirà
per aquesta ordenança.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d’aquesta taxa, els que es beneficiïn
del servei assenyalat a l’article anterior, prestat pel servei
municipal d’aigua.
Article 3. Quantia
La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança serà la que
es fixa en les tarifes que es contenen en l’annex.
Article 4. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament d’aquesta taxa neix des del moment
en que s’iniciï la prestació del servei, amb periodicitat trimestral,
semestral o anual.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà al moment de la
presentació, a qui estigui obligat a realitzar-lo, de la factura o
rebut corresponent.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 12-11-03 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 27-12-03, regirà des de l’1 de
gener de 2004 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
ANNEX DE TARIFES
CONCEPTE

EUROS

Habitatge particular, per persona............................................7,00
Habitatge particular de temporada .........................................7,00
Per cada toma, per casa ..........................................................8,40
Per horts i similars................................................................23,00
Per cap vacú ...........................................................................2,10
Per cap de berres mares..........................................................1,74
Per cap de porcs d’engreix .....................................................1,00
Per cap bestiar de llana...........................................................0,27
Per cap aus-pollastres.............................................................0,02
Per cap de guatlles..................................................................0,02
Per bancs i oficines...............................................................13,00
Per establiments comercials .................................................13,00
Per tallers, fusteries i forns...................................................13,00
Per bars, perruqueries i indústries........................................18,50
Per cada connexió o pressa a la xarxa d’aigua potable......120,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24
Reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter municipal
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als article 58 i 20.3.p de la Llei 39/88, de
28 de desembre de les hisendes locals, de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
municipal que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis
públics en el cementiri municipal, la conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes
contingudes a l’article 6 de la present ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents,
les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei general tributària que sol·licitin o
resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de
caràcter local que constitueixin el fet imposable de la taxa.
2. Són subjectes passius, en concepte de contribuents els
sol·licitants de la concessió, de l’autorització o de la realització
del servei i en el cas de transmissions lucratives els titulars de
l’autorització concedida.
Article 4. 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 33 de la Llei general
tributaria 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 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
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de
l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de
cessament
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord
amb el procediment previst a la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions, ni reduccions per a
la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin
de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, l’article 6.2 d’aquesta
ordenança conté una regulació específica quan els subjectes
passius acreditin escassa capacitat econòmica.
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà aplicant les tarifes següents:
EUROS

Epígraf primer: Assignació de sepultures, nínxols i columnaris
Nínxols perpetus (nous)
Preu únic per nínxol (1a, 2a i 3a fila) ................................360,61
Nínxols perpetus (vells)
Preu únic per nínxol (1a, 2a i 3a fila) ................................240,40
Epígraf segon: Registre de permutes i transmissions
A) Inscripció en els registres municipals de cada permuta
que es concedeixi, de sepultures o nínxols dins el cementiri 6,00
B) Per cada inscripció en els registres municipals
de transmissions de les concessions a perpetuïtat ..................6,00
Epígraf tercer: Trasllats
Trasllat de cadàvers i restes..................................................65,00
Epígraf quart: Conservació i neteja del cementiri municipal
Quota anual de conservació i neteja, cada nínxol i tomba.....3,00
2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a
satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament,
previ informe dels Serveis Socials del Consell Comarcal.
Article 7. Acreditament i període impositiu
En els supòsits contemplats en els epígraf 1r, 2n i 3r, relatius a
actuacions singulars dels serveis municipals, la taxa s’acreditarà
quan s’iniciï la prestació del servei.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim de liquidació d’ingrés directe.
2. Es presentaran en el Servei Municipals competent els elements
necessaris a l’objecte que el funcionari municipal corresponent
pugui determinar el deute.
3. Amb la finalitat d’efectuar el pagament, l’Ajuntament remetrà
al domicili del subjecte passiu la notificació per a que pugui
realitzar el pagament, amb indicació del termini d’ingrés i dels
recursos procedents.
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No obstant, la no recepció de la notificació de pagament esmentat
no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat
per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del
pagament de la taxa.
Article 9. Notificació de les taxes
La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis
singulars es realitzarà a l’interessat, amb caràcter previ a la
prestació del servei.
Article 10. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel
disposat a la Llei general tributària i la seva normativa de
desenvolupament.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 12-11-03 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 27-12-03, regirà des de l’1 de
gener de 2004 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
Cinquè. Aprovar definitivament per a l’exercici 2004 i següents,
la imposició dels preus públics i la creació de l’ordenança fiscal
reguladora, conforme al text de l’ordenança que consta a
l’expedient, que a continuació es relaciona:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29
Reguladora dels preus públics per a festes i actes lúdics
Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 117 en relació amb l’article
41.B), ambdós de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, aquest municipi estableix els preus públics
per a festes i actes lúdics que organitza l’Ajuntament.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta
ordenança les persones que es beneficiïn de la prestació dels
serveis o activitats realitzats per aquest Ajuntament, a què es
refereix l’article anterior.
Article 3. Quantia
1. La quantia dels preus públics, regulats en aquesta ordenança,
serà la fixada en la tarifa continguda a l’apartat següent, per a
cadascun dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
EUROS

a) Lloguer de cadires durant les festes majors de Sant Antoni i
Sant Bartomeu:
- Fila 1a, per cadira.................................................................7,00
- Fila 2a, per cadira.................................................................6,00
b) Abonaments anuals:
- Per família ..........................................................................30,00
- De 12 a 14 anys..................................................................53,00
- De 15 a 55 anys..................................................................82,00
- De 56 a 64 anys..................................................................53,00
- De 65 a 74 anys..................................................................17,00
c) Abonament festa major de Sant Antoni:
- Per família ..........................................................................15,00
- De 12 a 14 anys..................................................................32,00
- De 15 a 55 anys..................................................................44,00
- De 56 a 64 anys..................................................................32,00
- De 65 a 74 anys..................................................................10,00
d) Abonament festa major de Sant Bartomeu:
- Per família ..........................................................................15,00
- De 12 a 14 anys..................................................................38,00
- De 15 a 55 anys..................................................................50,00
- De 56 a 64 anys..................................................................38,00
- De 65 a 74 anys..................................................................11,00
e) Entrades (preu únic)...........................................................9,00
3. L’obligació del pagament dels preus públics regulats en
aquesta ordenança neix des que es faci ús o es realitzi qualsevol
dels serveis o activitats especificats.
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4. El pagament dels preus públics pels serveis o activitats
relacionats, anteriorment, s’efectuarà els dies designats per a tal
efecte i de la forma següent:
a) Els abonaments anuals en tres quotes
b) Les cadires i els abonaments per festes amb anterioritat al
començament de les mateixes
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 12-11-03 i que ha quedat
definitivament aprovada en data 27-12-03, regirà des de l’1 de
gener de 2004 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques i de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,
explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o beneficis
fiscals potestatius, concretats als acords anteriors –únics
elements de determinació necessària per part de l’Ajuntament-,
es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model
aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de
la Província, annex al número 67, de 31 de maig de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Massalcoreig, 29 de desembre de 2003
L’alcalde, Fernando Bieto Latorre

− ♦−
AJUNTAMENT DE MENÀRGUENS
EDICTE
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En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
amb data 28 d’octubre de 2003, aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 141, del dia 15 de novembre de 2003 i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’hagin presentat reclamacions contra les ordenances
següents:
• Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns
immobles.
• Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica.
• Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
• Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de l’impost sobre
activitats econòmiques.
• Ordenança fiscal núm. 20, reguladora del preu públic per a
l’accés a les sessions de ball i altres activitats recreatives dins els
actes de les festes majors.
Els acords provisionals han esdevinguts definitius i es publica el
text íntegre de les ordenances modificades. Entraran en vigor el
dia 1 de gener de 2004.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
Reguladora de l’impost sobre béns 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
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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 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 33 de
la Llei 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.
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 copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o
econòmiques esmentades a l’article 33 de la Llei 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
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
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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
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
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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 16/85, 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 16/85, 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 2159/78, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de planejament pel desenvolupament i 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
16/85, de 25 de juny.
c) 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
d) 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 49/02, de 23 de desembre, de règim fiscal dels 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
sigui igual o inferior a 3 (tres) euros.
Article 5. Bonificacions
1. S’aplicarà una bonificació del 50 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.
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- 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.
- 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 20/90, 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.
2. La base liquidable de l’impost serà el resultat d’aplicar als
béns immobles rústics i urbans la reducció establerta a la Llei
39/88 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: 0,40
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,60
- Béns immobles de característiques especials: 0,70
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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
48/02, 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, 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 39/88, 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 els articles
124.1 i 105 de la Llei general tributària i s’atorgarà el període de
pagament de l’article 20 del Reglament general de recaptació.
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3. Contra l’esmentada notificació es podrà interposar el recurs de
reposició regulat a l’article 14 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, de hisendes locals.
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 de l’article 3.6, 6.2, 10.1, 11.4 i 12 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.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el
28 d’octubre de 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.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
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 semiremolcs 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 33 de la Llei
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.
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2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o
econòmiques a què es refereix l’article 33 de la Llei 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 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.
Per poder gaudir d’aquesta exempció els interessats hauran de
presentar davant de l’Ajuntament la següent documentació:
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(a) El certificat de la minusvalia que els afecta emès per l’òrgan
competent
(b) 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. Gaudiran de bonificació.
a) Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost,
producte aquesta de multiplicar la tarifa coeficient municipal, els
vehicles històrics o els que tinguin una antiguitat superior als
quaranta anys
b) El període d’antiguitat es computarà des de la data de
fabricació del vehicle, i en el supòsit de desconeixement
d’aquesta des de la seva primera matriculació. Si tampoc hi ha
possibilitat de saber aquesta última data es prendrà la que fa
referència a aquella en què es va deixar de fabricar el model
corresponent
c) En el supòsit de vehicles amb una antiguitat inferior als
quaranta anys i superior en tots els casos als vint-i-cinc, però que
per les seves característiques específiques i intrínseques poden
ser considerats com a vehicles històrics o d’època, hauran
d’acreditar la seva pertinença en el registre pertinent
d) No es consideraran vehicles amb dret a bonificació aquells que
estant d’acord amb els requisits establerts de qualitat històrica o
d’antiguitat superior als quaranta anys s’utilitzen, bé regularment
o bé cojunturalment, a alguna activitat comercial o d’índole
econòmica en general
e) Per poder gaudir de la bonificació, aquesta haurà de ser
sol·licitada per la persona interessada, subjecte passiu de
l’impost, durant el transcurs de l’any anterior al de la seva
aplicació, aportant fotocòpia de la documentació i certificat de
pertinença a algun Club legalment constituït, si s’escau, tal com
s’assenyala en l’apartat c)
Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i
reduccions
3. La concessió de les bonificacions establertes en l’article 4.1.e)
i g) són de caràcter pregat.
4. 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.
5. ls 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 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1 .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:
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TARIFA
LLEI EUROS

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 19,99 cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
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
d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
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
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

COEF.

TARIFA
MUNICIPAL

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

1
1
1
1
1

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

83,30
118,64
148,30

1
1
1

83,30
118,64
148,30

42,28
83,30

1
1

42,28
83,30

118,64
148,30

1
1

118,64
148,30

17,67
27,77
83,30

1
1
1

17,67
27,77
83,0

17.67
27,77
83,30

1
1
1

17,67
27,77
83,30

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

1
1
1
1
1
1

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

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 2822/98, 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 1576/89, 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.
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 correspon 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
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es procedirà al prorrateig del deute, però el vehicle no s’inclourà
en el padró fiscal de l’exercici següent.
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, sense perjudici dels acords de delegació de
competències o col·laboració que s’hagin pogut realitzar.
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.
4. 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.
5. 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 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 en el període de
cobrament que fixi l’Ajuntament o l’Administració encarregada
de la gestió, 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
1. Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada
en la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de
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Gestió i Recaptació de Tributs Locals, les normes i referències a
l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de dur a terme l’Administració delegada.
En concret, les facultats de l’article 2.2, 3.6, 5, 7 i 8 d’aquesta
ordenança.
2. En els supòsits de delegació de l’apartat anterior l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals rebrà la
informació que, sobre modificacions de padró comunicarà
Trànsit i actualitzarà el padró.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme
l’Organisme 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.
4. 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.
Article 11. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el
28 d’octubre de 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.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
Reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
Article 1. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dintre
del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra
per la qual hom exigeix 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 podran 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) Alienacions i rasants
e) Obres de fontaneria i de clavegueram
f) Qualsevulla altres construccions, instal·lacions o obres que
requereixin llicència d’obra urbanística
Article 2. 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 33 de la Llei 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 considerarà contribuent el que 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.
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Article 3. 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.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar la base
imposable al tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen serà el 2 per cent. Mínim d’1,20 euros.
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 4. Gestió
1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una
liquidació provisional i la base imposable es determinarà en
funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que
aquest hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. Si no
fos així, la base imposable la determinaran els tècnics
municipals, d’acord amb el cost estimat del projecte.
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, podrà
modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix
l’apartat anterior, i practicarà la liquidació definitiva
corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si és el
cas, la quantitat que correspongui.
Article 5. Inspecció i recaptació
La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzaran 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 6. Infraccions i sancions
Les infraccions urbanístiques es classifiquen en lleus, greus i
molt greus, segons l’establert en la Llei d’urbanisme.
Es preveuen les següents sancions :
Les infraccions lleus: Es podran sancionar amb una multa de 150
a 300 euros.
Les infraccions greus: Es podran sancionar amb una multa de 300
a 450 euros.
Les infraccions molt greus: Es podran sancionar amb una multa
de 450 a 600 euros.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el
28 d’octubre de 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.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
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 1175/90, 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 33 de la Llei general tributària
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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
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 33 de la Llei 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
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
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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
euros.
- 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 euros.
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 1564/89, 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
33 de la Llei 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.
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.
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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.
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de
previsió social regulades en la Llei 30/95, de 8 de novembre,
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
E) 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.
F) 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.
G) La Creu Roja.
H) Els subjectes passius als quals els sigui d’aplicació
l’exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.
I) Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en
l’article 15 de la Llei 49/02, 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.
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 49/02, 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 20/90, 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 que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional
gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota
corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la
conclusió del segon període impositiu de desenvolupament
d’aquesta. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts
cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra

B) de l’apartat 1 de l’article anterior.
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals i
reduccions
6. 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.
7. 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.
8. 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 39/88, 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 PONDERACIÓ

Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 ...............................1,29
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 ............................1,30
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 ..........................1,32
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 ........................1,33
Més de 100.000.000,00 .........................................................1,35
Sense xifra neta de negoci .....................................................1,31
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 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
Primera categoria: casc urbà
Segona categoria: en disseminats
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

Coeficient aplicable
1,1
1
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.
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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 43/95, 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 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 interposarlos, 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 1684/90, 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.
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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 58.2.c) de la
Llei 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 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
3. 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.
4. 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
28 d’octubre de 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.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
Reguladora del preu públic per a l’accés a les sessions de ball
i altres activitats recreatives dins els actes de les festes majors
Article 1. Concepte .
De conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació
amb l’article 41.A), ambdós de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix el
preu públic per a l’accés a les sessions de ball i altres activitats
recreatives dins els actes de les Festes Majors organitzades per
l’Ajuntament de Menàrguens.
Article 2. Subjectes passius
Són subjectes passius a títol de contribuents les persones que es
beneficiïn dels serveis o activitats realitzats per aquest municipi,
a què refereix l’article anterior.
Article 3. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la
que es fixa en la tarifa següent per a cadascun dels diferents
serveis o activitats :
1. El pagament de la taxa suposa l’autorització per accedir a les
sessions de ball, concerts i espectacles corresponents a la Festa
Major de Gener i a la Festa Major de Setembre :
De 14 a 16 anys: 20 euros
De 17 a 59 anys: 40 euros
A partir de 60 anys: 20 euros.
Els actes que els programes de Festes són catalogats com a
activitats culturals seran gratuïts per a tothom.
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El pagament del preu públic s’efectuarà dins el termini
d’inscripció que fixarà l’Ajuntament abans de la celebració de les
Festes, el qual es podrà fer efectiu de cara a la Festa Major d’estiu
per qui no hagi efectuat el pagament al gener.
L’import del preu públic no es pot fraccionar
Article 4. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta
ordenança neix des que es realitzi qualsevol dels serveis o
activitats especificats.
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic per poder
accedir als actes esmentats, tots els menarguins que estiguin
empadronats al municipi i els que sense estar-ho tenen un
habitatge a la localitat. Els subjecte passius que no hagin pagat la
taxa no podran accedir als actes esmentats .
2. Restaran exempts de pagament de la taxa les persones menors
de 14 anys, si els seus pares han pagat la taxa. Els joves menors
d’aquesta edat que els seus pares no l’hagin pagat podran accedir
als actes pagant prèviament la quota corresponent a la tarifa de 14
a 16 anys.
A més, tot foraster que vagi acompanyat d’una persona que hagi
pagat la taxa corresponent no pagarà entrada ni taxa.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el
28 d’octubre de 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.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Menàrguens, 24 de desembre de 2003
L’alcalde, Pau Forns i Panella

−♦−
AJUNTAMENT DE MONTFERRER I CASTELLBÒ
EDICTE

10904

Aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdits
número 2 del pressupost de 2003 s’exposa al públic durant el
termini de 15 dies hàbils, perquè es puguin presentar les
reclamacions que es considerin oportunes, si s’escau.
Montferrer, 22 de desembre de 2003
L’alcalde, Ramon Fierro Rugall

−♦ −
AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE LLEIDA
EDICTE

10566

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88
de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals, l’article 111
de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim
local, i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària el
passat dia 2 d’octubre de 2003, va aprovar provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publica l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 131, de data 23 d’octubre de 2003, i que durant
el període d’exposició pública de l’expedient no es van presentar
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al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa l’acord s’eleva a
definitiu i es transcriu de forma literal:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal 1, reguladora de
l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen el següents articles:
A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
A l’article 5.2 s’estableixen d’acord amb l’article 75 LHL, les
següents bonificacions potestatives:
- Bonificació per titulars de famílies nombroses sempre que la
renda anual no superi els 12.020,24 euros.
- Bonificació per habitatges amb instal·lació d’energia solar per a
l’autoconsum.
A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els beneficis
fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,40%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,65%; per
als béns immobles de característiques especials, el 0,65% .
A l’article 10.2 s’estableix que 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.
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen el següents articles:
Article 5.3. S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota
corresponent per als subjectes passius que tributin per quota
municipal i que:
a) Utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a
l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració.
A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per a
l’aprofitament de les energies renovables les contemplades i
definides com a tals en el Pla de foment d’energies renovables.
Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i
instal·lacions que permetin la producció conjunta d’electricitat i
energia tèrmica útil.
Aquelles empreses que realitzin les seves activitats industrials, de
l’inici de la seva activitat o per trasllat posterior, en locals o
instal·lacions allunyades de les zones més poblades del terme
municipal.
Aquesta bonificació tindrà una durada de tres exercicis des de
l’any següent a la seva concessió.
Aquesta bonificació no serà compatible amb cap altra bonificació
atorgada al mateix contribuent i activitat.
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 6.1
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
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locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del
coeficient de l’1,2%. 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.”
L’article 4.2. Estableix les bonificacions potestatives que
estableix aquest Ajuntament:
S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost als
titulars dels vehicles següents:
C) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que
disposa el Reial decret 1247/95, de 14 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de vehicles històrics
D) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys
comptats a partir de la data de fabricació. Si no fos coneguda la
data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació
o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va
deixar de fabricar
Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la
seva concessió indicant les característiques del vehicle la seva
matrícula i la causa del benefici.
Quart. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
7 s’estableix el tipus de tributació, segons els redactat següent:
c) Una bonificació de fins el 95 per cent de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
histórico-artístiques o de foment del treball que justifiquin tal
declaració. Correspondrà dita declaració al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres
d) Una bonificació de fins el 95 per cent a favor de les
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporen
sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
per autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà
condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent
homologació de l’Administració competent
La bonificació prevista en aquesta lletra s’aplicarà a la quota
resultant d’aplicar, en el seu cas, la bonificació a què es refereix
al paràgraf a) anterior.
d) Una bonificació de fins el 50 per cent a favor de les
construccions, instal·lacions o obres vinculades als plans de
foment de les inversions privades en infraestructures
La bonificació prevista en aquesta lletra s’aplicarà, en el seu cas,
les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs a) i b)
anteriors.
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques i de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,
explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o beneficis
fiscals potestatius, concretats als acords anteriors -únics elements
de determinació necessària per part de l’Ajuntament-, es fa
pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model aprovat per
la Diputació de Lleida i publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, annex al núm. 67, de 31 de maig de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Montoliu de Lleida, 15 de desembre de 2003
L’alcalde, Daniel Farré Gort

−♦−
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AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE LLEIDA
EDICTE

10906

El Ple de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida ha aprovat
provisionalment, en la sessió ordinària del passat dia 18 de
desembre de 2003, l’expedient de modificació de crèdits número
03/03 del pressupost municipal vigent. Per tant, s’exposa al
públic al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i mitjançant
publicació, del mateix, en el Butlletí Oficial de la Província, pel
termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest. Durant aquest període les persones interessades poden
presentar reclamacions davant el Ple, d’acord amb el que
disposen els articles 150 i 151 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, la qual cosa es fa
pública per al general coneixement.
Montoliu de Lleida, 22 de desembre de 2003
L’alcalde, Daniel Farré Gort

−♦ −
AJUNTAMENT DELS OMELLS DE NA GAIA
EDICTE

10798

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
amb data 6 d’octubre de 2003 aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 134, del dia 30 d’octubre de 2003 i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que
s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora
de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 5.2 els subjectes passius que tinguin la condició de
titular o cotitular de família nombrosa tindran dret a una
bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble
urbà on estigui empadronat del 40%. En cas que algun membre
de la família nombrosa tingui una minusvalia superior al 33% de
la reducció serà del 60%.
Aquesta bonificació és de sol·licitud anual i haurà d’acreditar els
extrems que justifiquin la seva obtenció mitjançant la següent
modificació:
- Documentació acreditativa de tenir la condició de família
nombrosa, ja sigui per mitjà de certificat emès per la Generalitat
o còpia del document que acrediti tal condició.
- Certificat emès per l’òrgan competent o còpia del document que
acrediti la minusvalia.
- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.
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- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,40%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,60%; per
als béns immobles de característiques especials, el 0,40%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1. 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.”
Tercer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13,
reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
“Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
Primera categoria: carrer
Segona categoria: carrer
Tercera categoria: carrer
- A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
1a

2a

Coeficient aplicable
Quart. Els acords definitius en matèria de modificació
d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2004 i següents es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris
següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de
determinació obligatòria per part de l’Ajuntament referenciats als
acords anteriors i relatius a la fixació d’índexs, tipus tributaris,
beneficis fiscals de concessió potestativa i altres elements
tributaris.
Així mateix, es publicaran tots els preceptes que difereixin el
model proposat i aprovat per la Diputació de Lleida.
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la
Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província,
annex al núm. 67, de 31 de maig de 2003, es farà públic el text
de les ordenances fiscals detallades seguidament:
• Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns
immobles.
• Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica.
• Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’impost sobre
activitats econòmiques.
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats

econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o
beneficis fiscals potestatius, concretats als acords anteriors -únics
elements de determinació necessària per part de l’Ajuntament-,
es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model
aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de
la Província, annex al núm. 67, de 31 de maig de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Els Omells de na Gaia, 17 de desembre de 2003
L’Alcalde (il·legible)

−♦−
AJUNTAMENT DE PERAMOLA
EDICTE

10844

Havent quedat aprovat definitivament de manera automàtica
l’expedient de modificació de crèdit núm. 2, finançat per mitjà de
romanent líquid de tresoreria, segons anunci publicat al Butlletí
Oficial de la Província núm. 49, de data 22 d’abril de 2003, ha
quedat modificat el capítol la quantitat del qual es detalla.
ANNEX
CAP.

CRÈDIT INICIAL

MODIFICACIÓ

2
71.731,82
6
105.262,37
9
9.495,99
Peramola, 29 de desembre de 2003
L’Alcalde (il·legible)

32.000
5.000
1

CRÈDIT FINAL

103.731,82
110.262,37
9.496,99

−♦−
AJUNTAMENT DE PUIGGRÒS
EDICTE

10856

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
amb data 23 d’octubre de 2003 aprovà provisionalment la
modificació de l’ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa
per recollida d’escombraries per a l’any 2004 i següents.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 142, del dia 18 de novembre de 2003 i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord provisional, ha
esdevingut definitiu, del que se’n publica el següent text:
Disposició addicional primera
“En aplicació de la Llei 16/03 de 13 de juny, de finançament de
les infraestrucctures de tractament de residus i del cànon sobre la
deposició de residus, l’article 9 de la qual disposa que el cànon
sobre la deposició de residus inclosos en l’àmbit d’aplicació de la
Llei és un impost ecològic, l’Ajuntament a d’aplicar sobre la
quantitat de residus que es generen en aquest municipi el
gravamen de 10 euros per tona de residu.
A partir de l’1 de gener de 2004 l’Ajuntament ha de repartir entre
els veïns usuaris del servei de recollida d’escombraries la quota
tributària que és el resultat d’aplicar a la quantitat de residus que
es generen en aquest municipi, expressada en tones, el tipus de
gravamen.
El tipus de gravamen és susceptible d’ésser modificat anualment
per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya”.
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Contra l’aprovació de l’ordenança fiscal es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Puiggròs, 30 de desembre de 2003
L’alcalde, Juli Muro Manso

−♦−
AJUNTAMENT DE PUIGGRÒS
EDICTE

10879

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
amb data 23 d’octubre de 2003 aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 142, del dia 18 de novembre de 2003 i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora
de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 90 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 5.2 s’estableix la bonificació potestativa següent:
“Durant els dos exercicis següents a la finalització del citat amb
anterioritat, els titulars del dret que constitueix el fet imposable
de l’impost continuaran gaudint d’una bonificació del 50 per cent
en la quota íntegra de l’impost dels habitatges de protecció
oficial.”
A l’article 5.4 s’estableix la bonificació potestativa següent:
“Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o
cotitular de família nombrosa tindran dret a una bonificació sobre
la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on estigui
empadronat del 50 per cent.
Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els
extrems que justifiquin la seva obtenció mitjançant la següent
documentació:
- Documentació acreditativa de tenir la condició de família
nombrosa, ja sigui mitjançant certificat emès per la Generalitat
de Catalunya o còpia del document que acredita tal condició.
- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.”
- A l’article 5.5 s’estableix la bonificació potestativa següent:
“Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o
cotitular de família nombrosa tindran dret a una bonificació sobre
la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on estigui
empadronat del 50 per cent.
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Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els
extrems que justifiquin la seva obtenció mitjançant la següent
documentació:
- Documentació acreditativa de tenir la condició de família
nombrosa, ja sigui mitjançant certificat emès per la Generalitat
de Catalunya o còpia del document que acredita tal condició.
- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.”
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,45%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,60%; per
als béns immobles de característiques especials, el 0,65%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 19, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
“Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
Primera categoria: carrer Juneda, carrer Torregrossa, carrer
Major
Segona categoria: resta de carrers del municipi
- A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
1a

2a

Coeficient aplicable
2
1
- A l’article 5.3 s’estableix la següent bonificació potestativa:
“S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota corresponent per
als que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial i
tributin per quota municipal, durant els cinc anys d’activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de
desenvolupament de l’activitat.
L’aplicació d’aquesta bonificació requereix el compliment dels
mateixos requisits de l’exempció de l’article 4.1.B) d’aquesta
ordenança, i el període d’aplicació de la bonificació caducarà
transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció
prevista en l’esmentat article 4.1.B).
Aquesta bonificació no és compatible amb cap altra bonificació
atorgada al mateix contribuent i activitat.”
- A l’article 5.4 s’estableix la bonificació potestativa següent:
“S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota corresponent per
als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin
incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb
contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior
al de l’aplicació de la bonificació, en relació amb el període
anterior a aquell.
Aquesta bonificació, de caràcter anual, no és compatible amb cap
altra bonificació atorgada al mateix contribuent i activitat.”
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
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El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1,6. 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.”
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,
explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o beneficis
fiscals potestatius, concretats als acords anteriors –únics
elements de determinació necessària per part de l’Ajuntament-,
es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model
aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de
la Província, annex al núm. 67, de 31 de maig de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Puiggròs, 30 de desembre de 2003
L’alcalde, Juli Muro Manso

−♦−
AJUNTAMENT DE RINER
EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA

10863

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
amb data 6 d’octubre de 2003 aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 129, del dia 18 d’octubre de 2003 i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que
s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora
de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,4%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,6%; per
als béns immobles de característiques especials, el 0,4%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
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Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1. 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.”
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o
beneficis fiscals potestatius, concretats als acords anteriors
–únics elements de determinació necessària per part de
l’Ajuntament-, es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al
text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província, annex al núm. 67, de 31 de maig
de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Riner, 29 de desembre de 2003
L’alcalde, Lluís Civit Campabadal

−♦−
AJUNTAMENT DE SALÀS DE PALLARS
EDICTE

10899

Aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 30-1203, l’expedient de modificació de crèdits número 01/03
(suplements i habilitacions) dins del pressupost de 2003,
s’exposa al públic per un termini de 15 dies, a efectes que els qui
hi estiguin interessats puguin presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
Transcorregut aquest termini i en el cas de no presentar-se cap
reclamació, l’expedient quedarà definitivament aprovat.
Salàs de Pallars, 31 de desembre de 2003
L’alcalde, Francesc Borrell i Grau

− ♦−
AJUNTAMENT DE SERÒS
EDICTE

10854

Aprovades inicialment les tarifes i les modificacions de les
ordenances fiscals mitjançant edicte publicat el Butlletí Oficial
de la Província núm. 135, d’1 de novembre de 2003 sense que
s’hagin produït reclamacions ni suggeriments, es publica
íntegrament el text de les modificacions:
Impost sobre béns 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
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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 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 patrimonials, 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 33 de
la Llei 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.
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 copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o
econòmiques esmentades a l’article 33 de la Llei 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
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
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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
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
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forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/85, 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 16/85, 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 2159/78, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de planejament pel desenvolupament i 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
16/85, de 25 de juny.
c) 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
d) 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 49/02, 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
sigui igual o inferior a 3 (tres) euros.
Article 5. Bonificacions
1. 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 20/90, 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.

269

2. La base liquidable de l’impost serà el resultat d’aplicar als
béns immobles rústics i urbans la reducció establerta a la Llei
39/88 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: 0,55%
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,65%
- Béns immobles de característiques especials: 1,3%
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
48/02, 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, 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 39/88, 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.
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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 els articles
124.1 i 105 de la Llei 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 39/88, de 28 de
desembre, de hisendes locals.
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 de l’article 3.6, 6.2, 10.1, 11.4 i 12 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.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada
el 30 de setembre de 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.
Taxa per expedició de documents administratius
Documents compulsats....................... 50 cèntims d’euro per full
Expedició de cèdules cadastrals:
Cèdules cadastrals de propietat...................2 euros per propietari
Cèdula cadastral + plànol ...............................1 euro per parcel·la
Informe de veïns ...........................................2 euros per parcel·la
Lloguer de la sala del Casal
Sala petita ........................................................................30 euros
Sala gran ........................................................................100 euros
Les entitats sense ànim de lucre que realitzin una activitat que
estigui dins les finalitats de l’entitat o l’associació restaran
exemptes.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
Servei escorxador municipal
Art. 6. Quota tributària
Cap de bestiar oví.........................................................2,50 euros
Cap de bestiar porcí ......................................................7,50 euros
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
Recollida d’escombraries
Art. 6. Quota tributària
2.
Epígraf 1
Domèstiques ...............................................................60,53 euros
Domèstiques temporals...............................................30,26 euros
Epígraf 2
Botigues i establiments de restauració .......................60,53 euros
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Epígraf 3
Locals comercials .....................................................121,04 euros
Locals industrials......................................................133,15 euros
Locals i magatzems en general...................................72,62 euros
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
Llicències urbanístiques
Art. 6. Quota tributària
1.a. Les llicències d’obres menors que el pressupost no excedeixi
de 3.000 euros s’aplicarà la quantitat fixa de 60 euros.
1.b. A partir de 60 euros s’aplicarà el 2% del pressupost
d’execució per contracta.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
Conservació de clavegueram
Art. 5. Quota tributària
1. 6 euros per presa a la xarxa general de clavegueram.
Seròs, 29 de desembre de 2003
L’alcalde, Francesc Teixidó Ibars

−♦−
AJUNTAMENT DE SORT
EDICTE
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En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària,
amb data 7 de novembre de 2003, aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 140, del dia 13 de novembre de 2003, i atès
que ha transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius.
1. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents la
modificació de l’ordenança fiscal número 1, reguladora de
l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 5.4 s’estableix la bonificació del 10% de la base
imposable aplicable a aquells edificis destinats a usos agrícoles
situats a nuclis agregats i que hagin declarats urbans.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,50%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,50%; per
als béns immobles de característiques especials, l’1,30%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
2. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents la
modificació de l’ordenança fiscal número 2, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.

Servei d'Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 30/12/2003, número 160, pàgina 38

30 DE DESEMBRE 2003

271

ANNEX IV AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 160

El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
Primera categoria: avingudes Comtes de Pallars, Diputació,
Generalitat, Pelai Fonsaré i Verge de Montserrat; places Catarina
Albert, Major, Sant Eloi i Santa Anna; carrers Bonaventura
Terrado, Constitució, Dr. Agustí Muxí i Monroset, Dr. Carles Pol
i Aleu, Escoles, Estanys de Pallars, Francesc Moragas, Joaquim
Sostres, Major, Mossèn Agustí Coy i Cotonat, Neroses, Professor
Fassman, Raval i Torrent de Pietat; passatges Antoni Tarragona,
Burrella, Carruga, Particular Pey, Particular Sala, Presó, Riuet i
Santa Anna; carreró Josepàs; carreteres d’Enviny, d’Esterri
d’Àneu, de Llessui, de la Pobla de Segur i de la Seu d’Urgell;
camí de la Cabanera.
Segona categoria: La resta de carrers i vies urbanes de Sort i dels
nuclis agregats.
- A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
1a

2a

Coeficient aplicable
1,0
0,9
3. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents la
modificació de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 96.1
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del
coeficient de l’1,20, excepte als epígrafs del quadre de tarifes D),
segons els centímetres cúbics, al que s’aplicarà el coeficient 1,30.
Aquests coeficients s’aplicaran fins i tot en el supòsit en què
l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos
generals de l’Estat.
I a l’article 4.4 s’estableix una bonificació del 100% de la quota
de l’impost als titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que
es disposa al Reial decret 1247/95, de 14 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de vehicles històrics
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys,
comptats a partir de la data de fabricació. Si no fos coneguda
aquesta data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera
matriculació o, si manca, la data en què el corresponent tipus o
model es va deixar de fabricar. Per gaudir d’aquesta bonificació
els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les
característiques del vehicle, la seva matriculació i la causa del
benefici
4. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents la
modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
7 s’estableix el tipus de tributació, segons el redactat següent:
1. D’acord amb el que preveu l’article 108.2 de la Llei 39/88, per
determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor
del terreny en el moment de l’acreditació 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 2,5

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 10 anys, el 2,2
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 15 anys, el 2,2
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 20 anys, el 2,1
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
del 20 per cent.
5. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents la
modificació de l’ordenança fiscal número 5, reguladora de
l’impost sobre les construccions, les instal·lacions i les obres.
El text de l’ordenança consta a l’expedient, i en concret a l’article
7 s’estableixen determinades bonificacions i reduccions, segons
el redactat següent:
2. Es concedirà una bonificació del 25% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
per autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà
condicionada a què les instal·lacions per a la producció de calor
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent
homologació de l’Administració competent.
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota
resultant d’aplicar, en el seu cas, la bonificació a què es refereix
el punt anterior.
4. Es concedirà una bonificació del 40% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de
protecció oficial.
La bonificació prevista en aquest punt s’aplicarà a la quota
resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a què es
refereixen els punts anteriors.
5. Es concedirà una bonificació del 50% (fins el 90%) a favor de
les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats a edificis i
establiments públics de titularitat pública, i del 25% als de
titularitat privada. La bonificació prevista en aquest punt
s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les
bonificacions a què es refereixen les lletres anteriors.
6. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents la
modificació de les ordenances fiscals reguladores de la taxes que
s’especifiquen a continuació, els textos de les quals consten a
l’expedient i han estat publicats íntegrament al BOP número 147,
de 31-12-98, segons el redactat següent:
ORDENANÇA FISCAL 7
Taxa per expedició de documents administratius
Es modifiquen els articles 7: tarifa, i 8: bonificacions de la quota,
que tindran la següent redacció:
Article 7. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior, amb preus expressats
en euros, s’estructura en els epígrafs següents:
TIPUS DE DOCUMENT

NOMBRE DE DOCUMENTS

1A4

5A9

10 O MÉS

1. Certificat d’acords o padrons no vigents
3,23 2,58
1,94
2. La resta de certificats
1,94 1,61
1,29
3. Compulsa de documents
0,22 0,16
0,13
4. Fotocòpies a particulars
0,22 0,16
0,13
5. Fotocòpies a organismes oficials
0,11 0,11
0,11
6. Expedients de declaració de ruïna
32,29 32,29 32,29
7. Expedient de llicència de parcel·lació
9,69 9,69
9,69
8. Expedient de llicència de 1a ocupació
9,69 9,69
9,69
9. Cèdules urbanístiques
9,69 9,69
9,69
10. Informes tècnics
9,69 9,69
9,69
11. Informe de llicència d’obres.........0,30% del pressupost (base ICIO)
12. Concessió de rètol o mostra
12,92 12,92 12,92
13. Qualsevol document no especificat
1,94 1,61
1,29
Article 8. Bonificacions a la quota
Es concedirà una bonificació del 50% de l’import de les quotes
tributàries que s’assenyalen a la tarifa d’aquesta taxa a les unitats
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familiars amb ingressos totals inferiors al SMI. Prèviament
s’haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant la
presentació d’un informe emès pels serveis socials del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà o per un altre institució legalment
autoritzada.
ORDENANÇA FISCAL 8
Taxa per la utilització de l’escut del municipi
No es modifica.
ORDENANÇA FISCAL 9
Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
Es modifica l’article 5: quota tributària, que quedarà redactat de
la següent manera:
Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa
expressada en euros assenyalada segons la naturalesa del servei o
activitat, d’acord amb la tarifa següent:
a) Concessió i expedició de llicència.................................194,07
b) Transmissió de llicència...................................................97,03
c) Substitució de vehicle ......................................................97,03
d) Revisió de vehicle............................................................19,38
e) Diligenciament de Llibre de registre..................................9,69
ORDENANÇA FISCAL 10
Taxa per llicència d’obertura d’establiments
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6: quota tributària, i l’article 7:
exempcions i bonificacions, que quedaran redactats de la següent
manera:
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà després d’aplicar els
següents tipus de gravamen sobre la base definida en l’article
anterior o una quantitat fixa:
EUROS

Local d’ús agrícola o ramader (cada 60 m2)...........................124,80
Fàbrica, taller o petita indústria (cada 60 m2).........................218,40
Comerç minorista (cada 60 m2)...............................................156,00
Altres locals industrials no especificats (cada 60 m2).............312,00
Centrals hidroelèctriques.....................................................15.600,00
Construcció en general.............................................................468,00
Grans magatzems i comerços majoristes (cada 100 m2).........312,00
Sucursals comercials (cada 60 m2)..........................................374,40
Restaurants i bars en general (cada 60 m2).............................312,00
Hotels i apartaments (cada 20 places)......................................468,00
Allotjaments rurals ...................................................................187,20
Càmpings (cada 100 places) ....................................................624,00
Albergs/cases de colònies (cada 60 places).............................468,00
Sucursals de serveis (cada 60 m2)...........................................468,00
Entitats financeres (cada 60 m2)..............................................936,00
Despatxos professionals ...........................................................374,40
Agències immobiliàries............................................................624,00
Instal·lacions lúdiques en sòl urbà (cada 100 m2)...................499,20
Instal·lacions lúdiques en sòl rústic (fins a 1 Ha ocupada).....936,00
Discoteques, bars musicals i similars (cada 100 m2)..............561,60
Centres mèdics i d’ensenyament..............................................249,60
Extracció d’àrids ......................................................................312,00
Extracció de pedra....................................................................624,00
Instal·lacions de serveis tècnics (cada 1 ha) .........................1.560,00
Instal·lacions de telecomunicacions......................................1.872,00
Traspàs a familiar en 1r grau.....................................................62,40
La resta de traspassos...............................................................124,80

Article 7. Exempcions i bonificacions
Per raons d’utilitat pública i benefici social es podran concedir
les següents bonificacions:
a) La Comissió de Govern fins al 30% de la quota tributària
b) El Ple fins al 100% de la quota tributària
ORDENANÇA FISCAL 11
Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Es modifica l’article 6: quota tributària, que quedarà redactat de
la següent manera:
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Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
EUROS

Epígraf primer. Conducció de cadàvers
1. Conducció dins el municipi de Sort .................................64,69
2. Conducció a altres municipis ...........................................97,03
3. Preu per kilòmetre recorregunt (anar i tornar) ...................0,58
4. Preu per hora d’espera........................................................9,71
Epígraf segon. Inhumacions
1. Inhumació a nínxol ...........................................................64,69
2. Inhumació a panteó ..........................................................67,03
3. Obertura de fossa i/o inhumació ........................................0,58
4. Trasllat de despulles .....................................................+129,38
Epígraf tercer. Venda de sepultures i terrenys
1. Venda de nínxol de 1a o 4a planta .................................582,23
2. Venda de nínxol de 2a o 3a planta .................................657,80
3. Venda de terreny per a panteó o làpida ............................64,69
4. Traspàs a parents en 1r grau...............................................5,20
5. La resta de traspassos.......................................................20,80
Epígraf quart. Manteniment
1. Quota anual per conservació de nínxols ............................3,88
2. Quota anual per conservació de panteó ...........................12,92
3. Quota anual per conservació de fossa+làpida....................6,46
Epígraf cinquè. Venda de taüts
1. 1a categoria ....................................................................776,31
2. 2a categoria ....................................................................679,28
3. 3a categoria ....................................................................582,40
ORDENANÇA FISCAL 12
Taxa de clavegueram
No es modifica.
ORDENANÇA FISCAL 13
Taxa per recollida d’escombraries
Es modifica l’article 6: quota tributària, que quedarà redactat de
la següent manera:
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat
de local o habitatge, que es determinarà en funció de la seva
naturalesa i destinació. La base per a calcular-la serà la tarifa
bàsica, amb un import de 15,12 euros, que es multiplicarà pel
coeficient corresponent al tipus de local.
2. Es modifica el coeficient de l’establiment.
ESTABLIMENT

COEF.

Habitatges als nuclis .................................................................2,1
ORDENANÇA FISCAL 14
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública
Es modifica l’article 5: quota tributària, que quedarà redactat de
la següent manera:
Article 5. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
EUROS

a) Per retirada i transport de cada vehicle
1. Servei completat...............................................................49,76
2. Servei iniciat i no completat.............................................31,10
b) Per dipòsit i custòdia (el dia de retirada és exempt)
1. Vehicles de 2 o 3 rodes i anàlegs .......................................0,62
2. Turismes o camions fins a 3,5 Tm PMA ...........................3,12
3. Altres vehicles de més de 3,5 Tm PMA............................6,22
ORDENANÇA FISCAL 15
Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6: quota tributària, que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
següents tarifes, per quioscos dedicats a la venda de qualsevol
mena de mercaderies.
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EUROS

a) Per una durada d’un mes o superior ................................31,10
b) Per una durada d’un trimestre o fracció ..........................62,20
ORDENANÇA FISCAL 16
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6: quota tributària, que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
següents tarifes:
a) Per ocupacions fins a 5 m2..............................12,44 euros/any
b) Per ocupacions de 5 m2 fins a 25 m2 .............62,20 euros/any
c) Per ocupacions de més de 25 m2 ..................155,51 euros/any
ORDENANÇA FISCAL 17
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6: quota tributària, que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté per l’aplicació de la
següent tarifa:
a) Per cada taula (fins 0,6 m2).............................28,00 euros/any
ORDENANÇA FISCAL 18
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6: quota tributària, que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de la
següent tarifa:
Contractació de parada fixa al mercat (s/Reglament): 20,70
euros*ml*semestre.
Qualsevol altra ocupació: 2,07 euros*ml*dia.
ORDENANÇA FISCAL 19
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada
i aprofitaments propis sobre el domini públic local
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6: quota tributària, que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les següents
tarifes:
EUROS

a) Per cada m2 d’ocupació de sòl ..........................................1,86
b) Per cada m2 d’ocupació de subsòl o de volada .................0,93
(El 5% de la del sòl. Es considerarà que cada metre lineal de
conducció elèctrica de mitja o alta tensió té una afectació de 20
m2 de volada.)
c) Conduccions elèctriques subterrànies .......................Exemptes
d) Per cada dipòsit subterrani de combustible .....................31,05
ORDENANÇA FISCAL 20
Taxa 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
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6: quota tributària, que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb les següents
tarifes:
EUROS

a) Gual d’entrada fins a 3 m d’amplada.................................9,32
b) Per cada metre d’amplada més ..........................................3,10
c) Reserva de via pública fins a 3 m d’amplada ..................18,63
d) Per cada metre d’amplada més de reserva .........................6,21
e) Placa senyalitzadora de la reserva......................................9,32
ORDENANÇA FISCAL 21
Taxa pel subministrament d’aigua potable
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6: quota tributària, que
quedarà redactat de la següent manera:

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents
tarifes:
EUROS

Epígraf 1: subministraments
a) Subministraments domiciliaris
1r bloc: fins a 10 m3 per abonat i mes ....................0,090152 m3
2n bloc: de 10 a 50 m3 per abonat i mes.................0,150253 m3
3r bloc: més de 50 m3 per abonat i mes..................0,300506 m3
b) Subministraments a hotels
1r bloc: fins a 3 m3 per habitació i mes ..................0,090152 m3
2n bloc: més de 3 m3 per habitació i mes ...............0,150253 m3
c) La resta de subministraments
1r bloc: fins a 20 m3 per abonat i mes ....................0,090152 m3
2n bloc: més de 20 m3 per abonat i mes .................0,150253 m3
Epígraf 2: manteniment i connexions
a) Manteniment de comptadors ..............................................3,74
b) Drets de connexió a la xarxa............................................31,10
Per cada habitatge o local. Les despeses d’instal·lació, inclós el
comptador, seran a càrrec del sol·licitant.
ORDENANÇA FISCAL 22
Taxa per servei de veu pública
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6: quota tributària, que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de
caràcter únic per a cada servei i irreduïble, amb la tarifa següent:
Per cada pregó ..............................................................31,0 euros
ORDENANÇA FISCAL 23
Taxa pel servei de Llar d’Infants
Es modifica l’article 6: quota tributària, apartat 1, que quedarà
redactat de la següent manera:
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents
tarifes:
EUROS

a) Matrícula ..........................................................................32,34
b) Mensualitat sense hora extra ............................................82,80
c) Mensualitat amb 1 hora extra inclosa ..............................99,63
d) Per cada hora extra.............................................................1,93
ORDENANÇA FISCAL 24
Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses
explotadores de subministraments que afectin
la generalitat del veïnat
No es modifica.
ORDENANÇA FISCAL 25
Taxa pel servei d’escorxador
Es modifica l’article 5: quota tributària, que quedarà redactat de
la següent manera:
Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa
següent:
CARNISSERS

AMB
TAQUI.

SENSE
TAQUI.

a) Per unitat de vaca
14,35
17,56
b) Per unitat de vedell
10,40
13,59
c) Per unitat de porc
3,01
3,65
d) Per unitat de garrí
1,43
1,74
e) Per unitat de corder
1,02
1,34
f) Per unitat de cabrit
7,00
1,02
g) Per unitat de poltre
11,34
14,53
ORDENANÇA FISCAL 26
Taxa pel servei d’instal·lacions esportives
Es modifiquen els articles 5: Quota tributària, i 6: Exempcions i
bonificacions, que quedaran redactats de la següent manera:
Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les següents
tarifes:
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EUROS

1. Activitats esportives:
I) Ús de la pista poliesportiva
a) Per persona individual i per hora .......................................2,48
B) Per cada col·lectiu i per hora ...........................................18,66
II) Ús del gimnàs
a) Per persona individual i per hora .......................................1,86
b) Per cada col·lectiu i per hora .............................................8,70
III) Ús de les taules de tenis-taula
a) Per a persones majors de 16 anys i per hora......................1,24
b) Per a persones menors de 16 anys i per hora ....................0,62
2. Altres activitats no esportives (festes, actes culturals)
a) Activitats organitzades per entitats sense ànim
de lucre del municipi deSort, en concepte de
muntatge i desmuntatge de lones, neteja,
subministraments, etc (caldrà fer constar
la col·laboració de l’Ajuntament de Sort) ..........................217,71
b) Activitats organitzades per altres entitats, per dia.........186,61
c) Activitats de l’apartat b) amb muntatge i desmuntatge
de lones i neteja a càrrec de l’Ajuntament......................+ 217,71
7. Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o
beneficis fiscals potestatius, concretats als acords anteriors
–únics elements de determinació necessària per part de
l’Ajuntament–, es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al
text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província, annex al número 67, de 31 de
maig de 2003.
8. Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província.
Sort, 24 de desembre de 2003
L’alcalde, Agustí López i Pla

− ♦−
AJUNTAMENT DE TALARN
EDICTE

10892

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29-12-03,
l’expedient de modificació de crèdits 01/03, s’exposa al públic
per un termini de 15 dies, perquè els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar, si s’escau, les reclamacions oportunes.
Transcorregut aquest termini, i en cas de no presentar-se cap
reclamació, l’expedient s’esdevindrà definitivament aprovat.
Talarn, 31 de desembre de 2003
L’alcalde, Àlex García Balust

− ♦−
AJUNTAMENT DE TÉRMENS
EDICTE

10869

En compliment del que estableix l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local; l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’acord del Ple de l’Ajuntament de
Térmens adoptat en la sessió celebrada el dia 17 de novembre de
2003, relatiu a l’aprovació provisional de la supressió, imposició
i modificació de les ordenances fiscals que han de regir per a
l’exercici 2004 i següents, i contra el qual no se n’ha rebut cap
reclamació durant el termini d’exposició pública de 30 dies, el
qual anunci ha estat publicat reglamentàriament i insertat en el
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Butlletí Oficial de la Província núm. 142, del dia 18 de novembre
de 2003, ha esdevingut definitiu l’acord provisional, segons el
que disposa l’apartat tercer de l’esmentat acord.
Contra l’acord i text definitiu de les ordenances fiscals es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, previst a l’article 19 de la Llei
39/88, reguladora de les hisendes locals, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Térmens, 30 de desembre de 2003
L’Alcalde (il·legible)
ANNEX–1
Ordenances que es deroguen:
- Ordenança núm. 12, reguladora del servei de l’escorxador
municipal pel fet que ha estat un servei suprimit.
ANNEX-2
Impostos de nova imposició:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
1. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana
1. S’aprova la imposició en el municipi de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que es
regularà per l’ordenança fiscal núm. 4, l’articulat de la qual és
l’aprovat per la Diputació de Lleida i publicat en l’annex al
Butlletí Oficial de la Província núm. 67, de 31 de maig de 2003.
2. Els articles 4.3 i 7, quedaran redactats de la següent manera:
- Article 4.3: D’altres bonificacions. Es concedirà una
bonificació del 95% 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 que afectin al domicili habitual
de l’adquirent realitzades a títol lucratiu a favor dels descendents
de primer grau i adoptats, els cònjuges i els ascendents de primer
grau i adoptats.
La bonificació haurà de sol·licitar-la el subjecte passaiu i caldrà
adjuntar el document públic pertinent.
- Article 7. Tipus de gravamen i quota
1. D’acord amb el que preveu l’article 108.2 de la Llei 39/88, per
determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor
del terreny en el moment de l’acreditació 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 3
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a deu anys, el 2,5
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a quinze anys, el 2
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a vint anys, l’1,5
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
del 16%.
3. Es delega en la Diputació de Lleida les facultats que en
l’ordenança s’atribueix a l’Ajuntament en matèria de gestió
tributària i recaptació d’aquest impost, en els següents termes:
Primer: Delegar a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest
Ajuntament, a l’empara de l’establert en l’article 106.3 de la Llei
7/85 de bases de règim local i l’art. 7 de la Llei 39/88 reguladora
de les hisendes locals, té atribuïdes en matèria de gestió tributària
i de recaptació de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, amb l’abast, el contingut, les
condicions i la vigència que s’estableixen en el present acord.
Segon: Contingut i abast de la delegació
1) Les facultats de gestió tributària de l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana que comprenen:
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a) La realització de les liquidacions conduents a la determinació
dels deutes tributaris
b) L’aprovació de les liquidacions tributàries
c) La concessió i denegació d’exempcions i bonificacions
d) La resolució dels expedients de devolució d’ingressos
indeguts
e) L’emissió dels documents de cobrament
f) La tramitació i aprovació dels expedients de baixa de
liquidacions tributàries
g) La resolució dels recursos que s’interposin contra actes de
gestió tributària
h) La sol·licitud de compensacions per condonació, exempció o
bonificacions en l’impost, davant l’administració que ha concedit
el benefici fiscal
i) La facultat d’establir acords o convenis de col·laboració amb
els registres de la propietat, notaries o el Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, conduents
a la realització de les liquidacions conduents a la determinació
dels deutes tributaris
j) Les actuacions per a l’assistència i informació al contribuent
referides a les anteriors matèries
2) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu,
tant de deutes per rebut o per liquidació d’ingrés directe i, si de
cas, autoliquidacions, corresponents a l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que comprèn quantes
actuacions conté la gestió recaptatòria d’acord a la legislació
aplicable i, si de cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o
cobrament col·lectiu i les notificacions individuals en
liquidacions per ingrés directe
b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en
deutes per rebut o cobrament col·lectiu
c) Establir, en cas d’ésser necessari, itineraris de cobrança
e) L’emissió dels documents de cobrament
f) La tramitació i aprovació dels expedients de baixa de
liquidacions tributàries
g) La resolució dels recursos que s’interposin contra actes de
gestió tributària
h) La sol·licitud de compensacions per condonació, exempció o
bonificacions en l’impost, davant l’administració que ha concedit
el benefici fiscal
i) La facultat d’establir acords o convenis de col·laboració amb
els registres de la propietat, notaries o el Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, conduents
a la realització de les liquidacions conduents a la determinació
dels deutes tributaris
j) Les actuacions per a l’assistència i informació al contribuent
referides a les anteriors matèries
2) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu,
tant de deutes per rebut o per liquidació d’ingrés directe i, si de
cas, autoliquidacions, corresponents a l’Impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que comprèn quantes
actuacions conté la gestió recaptatòria d’acord a la legislació
aplicable i, si de cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o
cobrament col·lectiu i les notificacions individuals en
liquidacions per ingrés directe
b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en
deutes per rebut o cobrament col·lectiu
c) Establir, en cas d’ésser necessari, itineraris de cobrança
d) Conferir i revocar a les entitats de dipòsit el caràcter d’entitats
col·laboradores i establir els
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e) Lliurar certificacions de descobert col·lectives o individuals en
rebuts i en liquidacions d’ingrés directe
f) Dictar la providència de contrenyiment i resoldre els recursos
contra aquest acte administratiu
g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin
exigibles
h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de
pagament en voluntària i en executiva
i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les
j) Ordenar la constitució d’hipoteques especials
k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment
de recaptació
l) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si
s’escau, així com totes les actuacions conduents a aquest fet
m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de
prescripció de deutes, de valor defectuós i de qualsevol altre
motiu de data de valors
n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats
o) Autoritzar i presidir les subhastes
p) Acordar la suspensió del procediment
q) Entaular terceries de domini i de millor dret
r) Proposar l’adjudicació de finques a l’Ajuntament, lliurant les
certificacions necessàries per a la seva inscripció en els registres
públics
3) Les facultats d’inspecció tributària corresponents a l’Impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, les
quals comprendran quantes actuacions inclou la inspecció
tributària d’acord a la legislació aplicable i, si de cas, les
següents:
a) La investigació dels fets imposables per al descobriment dels
que siguin ignorats per l’administració i la seva consegüent
atribució al subjecte passiu o l’obligat tributari
b) La comprovació de les declaracions per determinar la seva
veracitat i la correcta aplicació de les normes
c) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves
actuacions de comprovació i investigació
d) L’elaboració del Pla d’inspecció anual i la seva coordinació
amb altres administracions tributàries
4) La facultat d’imposar sancions tributàries per la comissió de
les infraccions tipificades en referència a l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, les quals
comprendran quantes actuacions inclou la facultat sancionadora
d’acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) La imposició de sancions per la comissió d’infraccions
tributàries
b) L’aprovació del quadre de sancions i de la tipificació de les
infraccions dins del marc establert a la Llei general tributària
Tercer: Condicions de la delegació
L’Ajuntament delegant s’obliga a utilitzar com a únic òrgan de
recaptació en voluntària i en executiva, a partir d’aquesta data, la
Diputació de Lleida per l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
2) Per a l’exercici de les facultats delegades, la Diputació de
Lleida s’atindrà a l’ordenament local i a la legislació aplicable
conforme a l’establert a la Llei reguladora de les hisendes locals,
així com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació
tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús de la seva
potestat reglamentària prevista en l’article 106.2 de la Llei de
bases de règim local.
3) Per a l’exercici de les funcions delegades en el present acord,
la Diputació de Lleida percebrà una compensació econòmica que
consisteix en:
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a) El 5% del principal recaptat en període voluntari
b) El 7,5% del principal recaptat en període executiu fins a la
iniciació del procediment executiu
c) El 15% del principal recaptat en procediment executiu, amb
independència de la quantia que la legislació vigent en cada
moment determini pel recàrrec de constrenyiment
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions
econòmiques seran retingudes per la Diputació de Lleida de les
liquidacions corresponents que es realitzin a l’Ajuntament.
4) La devolució d’ingressos indeguts que en el seu cas es
produeixi, alleujarà la deducció de la quantitat corresponent de
les liquidacions que han de rendir-se a l’Ajuntament.
5) En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega
a compte corresponent al 85% de la recaptació en procediment
executiu i al 95% de la recaptació en voluntària de les
liquidacions d’ingrés directe, efectuades durant el trimestre
anterior.
6) En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva
obtinguda en l’exercici anterior, deduint la compensació
econòmica de l’apartat 3), així com les devolucions per ingressos
indeguts.
7) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici
facilitarà a l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat per la
següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva
per rebuts i liquidacions d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés,
dates i pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de
qualsevol motiu de càrrec, de data o de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista
individualitzada de totes les dates que s’hagin produït en el darrer
trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en
tingui coneixement i pugui sol·licitar els aclariments o objeccions
que cregui oportuns límits de la col·laboració.
8) D’acord amb el punt 2 de l’article 154 de la Llei 39/88
reguladora de les hisendes locals, la Diputació de Lleida resta
rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió
recaptatòria sens perjudici de les garanties que l’esmentat ens
provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents, els quals
intervinguin en la gestió del servei.
Quart: entrada en vigor i termini de vigència
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present
delegació entrarà en vigor a partir del dia següent a la publicació
al Butlletí Oficial corresponent de l’acceptació de la delegació
per part de la Diputació de Lleida i estarà vigent fins el 31 de
desembre del 2005, restant tàcitament prorrogada, per períodes
de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament
la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l’altre amb una
antelació no inferior als sis mesos de la seva finalització o a la de
qualsevol dels períodes de pròrroga.
Cinquè: El present acord s’haurà de notificar a la Diputació de
Lleida als efectes que per la seva part es procedeixi a l’acceptació
de la delegació aquí conferida.
Sisè: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de
Lleida, el present acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
per a coneixement general, d’acord amb el que es preveu en
l’article 7.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.
2. Taxes de nova imposició:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les
reserves de la via pública per aparcament, càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
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El text íntegre de l’ordenança aprovada és el següent:
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst en els articles 58 i 20.3 h de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de
vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena que es regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa d’aprofitament especial
que té lloc per l’entrada del vehicles a través de voreres i la
reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les
tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents,
les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei general tributària, a favor de les
quals s’atorguen les llicències per a gaudir de l’aprofitament
especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va
procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a
través de les voreres, tindran la condició de substituts del
contribuent els propietaris de les finques i locals a que donin
accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en
el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4. 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 33 de la Llei 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
el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar
els acres 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
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de
l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de
cessament
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord
amb el procediment previst a la Llei general tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin
sol·licitat la llicència per a gaudir dels aprofitaments especials, en
exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigirse a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de
l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat
econòmica prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar
de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de
l’exercici de l’explotació esmentada. Cas que la certificació
s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt
de responsabilitat de deutes existents en la data d’adquisició de
l’explotació econòmica.
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Article 5. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no
estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència
per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1
d’aquesta ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis
públics de comunicacions que exploten directament i per a altres
usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la
defensa nacional.
2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació
del deute.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada per aquesta Ordenança serà la
fixada a les tarifes contingudes en l’apartat següent.
2. La tarifa general aplicable d’acord amb aquesta ordenança serà
de 10 euros per metre lineal de vorera.
3. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti
aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local,
el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que
hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit
previ del seu import.
4. Si els danys a què es refereix l’apartat interior fessis
irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al
valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels
danyats.
5. No es podran condonar total ni parcialment les
indemnitzacions i reintegrament a què es refereix aquest article.
Article 7. Normes de gestió
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes establertes en
aquesta ordenança es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat
o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps.
2. Les persones físiques o jurídiques interessades en la concessió
d’aprofitaments regulats per aquesta ordenança tindran que
sol·licitar, prèviament, la corresponent llicència i formular
declaració acompanyant un plànol detallat de l’aprofitament
sol·licitat i de la seva situació dins del municipi.
3. Els serveis tècnics o el personal de la Corporació, segons els
casos, comprovaran les declaracions que han formulat els
interessats i les declaracions que han formulat els interessats i les
autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les
peticions de llicències. Si n’hi hagués, aquestes es notificaran als
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que s’escaiguin.
Les autoritzacions es concediran, en aquests casos, quan els
interessats hagin subsanat les diferències comprovades i, si
s’escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris
corresponents.
4. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els
interessats no hagin abonat i obtingut la llicència corresponent.
5. Una vegada autoritzada l’ocupació s’entendrà prorrogada en
tant no es presenti la declaració de la baixa per l’interessat.
6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia
de l’any natural següent al de la seva presentació. La no
presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar
abonant el preu públic.
Article 8. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï 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. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar
llicència l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici
d’aquest aprofitament.
Article 9. Període impositiu
1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el
període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la
llicència municipal.
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2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’entengui
a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
3. Quan no s’autoritza l’aprofitament especial o per causes no
imputables al subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu
gaudiment, procedirà la devolució de l’impost satisfet.
Article 10. Règim de declaració i ingrés
1. Quan es tracti de nous aprofitament s del domini públic, el
pagament de la taxa es farà per ingrés directe en la Dipositària
Municipal o allà on estableixi l’Ajuntament, però sempre de
forma simultània a la retirada de la llicència municipal
corresponent.
2. Quan es tracti d’aprofitaments especials autoritzats i
prorrogats que s’entenguin a varis exercicis el pagament es farà
a l’empara de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
d’acord amb el padró aprovat per aquesta taxa i en el termini
especialment establert a l’efecte, per la Corporació municipal.
3. Als efectes indicats en l’apartat anterior l’Ajuntament aprovarà
anualment, un padró relatiu a la taxa regulada en aquesta
ordenança que comprendrà els aprofitaments especials continuats
que, en el seu cas, s’hagin autoritzat per la Corporació.
Aquest padró contindrà en tot cas, la referència als contribuents,
al fet imposable i la quota tributària aplicable.
El padró aprovat es sotmetrà a un període d’informació pública
d’un mes mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis de la
Corporació i al Butlletí Oficial de la Província.
De forma simultània a l’aprovació del padró l’òrgan municipal
competent establirà el període de cobrament en voluntària
d’aquesta taxa que, en cap cas, podrà ésser inferior a dos mesos;
d’acord amb el que preveu el Reglament General de Recaptació.
Amb la finalitat de facilitar el pagament l’Ajuntament podrà
remetre, al domicili del subjecte passiu, un document apte per a
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. No
obstant això, la no recepció del document de pagament esmentat
no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat
per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament
de la taxa; en aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari
durant l’última desena del període de pagament voluntari.
Article 11. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que
s’entenguin a varis exercicis, la primera liquidació es notificarà
personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el padró a què es
refereix l’article anterior. La taxa d’exercicis successius es
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del
padró corresponent en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel
període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província;
d’acord amb el que s’estableix en aquesta ordenança.
2. A l’empara del que preveu la disposició transitòria segona de
la Llei 25/98, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta
ordenança que són conseqüència de la transformació dels
anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de
notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa
coincideixi amb l’obligat al pagament del preu públic al que
substitueix.
Article 12. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de
Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració
delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits
administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o
recaptació.
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3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme
l’Organisme de Gestió Tributària 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.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 17 de novembre de 2003 i
que ha quedat definitivament aprovada per no haver-se presentat
reclamacions ni al·legacions durant el termini reglamentari
d’exposició pública, regirà a partir de l’1 de gener de 2004 i es
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX-3
Ordenances fiscals que es modifiquen
1. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
Impost sobre béns immobles
1.1. S’aprova la modificació d’aquesta ordenança fiscal,
l’articulat de la qual és l’aprovat per la Diputació de Lleida i
publicat en l’annex al Butlletí Oficial de la Província núm. 67, de
31 de maig de 2003, el redactat de l’article 8è, serà el següent:
Article 8è. Tipus de 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: 0,60%
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,80%
- Béns immobles de característiques especials: 1,3%
2. La quota íntegra s’obtindrà minorant la quota íntegra amb
l’import de les bonificacions que siguin d’aplicació.
2. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
Impost sobre activitats econòmiques
2.1. S’aprova la modificació d’aquesta ordenança fiscal amb
l’articulat aprovat per la Diputació de Lleida i publicat en l’annex
al Butlletí Oficial de la Província núm. 67, de 31 de maig de
2003.
2.2. L’article 9è queda redactat de la següent manera:
Article 9. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en categories fiscals:
Primera categoria: carrers Polígon Industrial, Disseminat, C/
Estació, C/ Bellvís, Pl. Catalunya, C/ Balaguer i Pl. Manuel
Bertran.
Segona categoria: carrer Carretera.
Tercera categoria: restants carrers del municipi.
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

Coeficient aplicable
3
2,5
2
3. Quant 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.
3. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
3.1. S’aprova la modificació d’aquesta ordenança fiscal, amb
l’articulat aprovat per la Diputació de Lleida i publicat en l’annex
al Butlletí Oficial de la Província núm. 67, de 31 de maig de
2003.
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3.2. L’article 6è, tindrà el següent redactat:
Article 6è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1,4. 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 CLASSE DE VEHICLES

TARIFA
LLEI EUROS

COEF.

a) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
12,62
1,4
De 8 a 11.99 cavalls fiscals
34,08
1,4
De 12 fins a 15.99 cavalls fiscals
71,94
1,4
De 16 fins a 19.99 cavalls fiscals
89,61
1,4
De més de 20 cavalls fiscals
112,00
1,4
B) Autobusos
Menys de 21 places
83,30
1,4
De 21 a 50 places
118,64
1,4
De més de 50 places
148,30
1,4
C) Camions
De menys de 1000 kg càrrega útil
42,28
1,4
De 1.000 a 2.999 kg càrrega útil
83,30
1,4
De 2.999 a 9.999 kg càrrega útil
118,64
1,4
De més de 9.999 kg càrrega útil
148,30
1,4
D) Tractors:
De menys de 16 cavalls fiscals
17,67
1,4
De 16 a 25 cavalls fiscals
27,77
1,4
De més de 25 cavalls fiscals
83,30
1,4
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
De menys de 1000 kg i més de 750
kg de càrrega útil
17,67
1,4
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
27,77
1,4
De més de 2.999 Kg de càrrega útil
83,30
1,4
F) Altres vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de 125 fins a 250 cc
Motocicletes de 250 a 500 cc
Motocicletes de 500 a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

TARIFA
MUNICIPAL

12,80
34,56
72,95
90,86
113,57
84,47
120,30
150,38
42,87
84,47
120,30
150,38
17,92
28,16
84,47
17,92
28,16
84,47
4,48
4,48
7,68
15,36
30,71
61,43

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 2822/98, de 23 de desembre, el qual derogà
l’article 260 del Codi de circulació a què es refereix la regla 3a
de l’article 1r del Reial decret 1576/89, 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 a allò que disposi el Reglament general
de vehicles pel que respecta als diferents tipus de vehicles.
L’exempció per als vehicles històrics es fixa en el 75%.
5. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
Impost sobre construccions, obres i instal·lacions
Es modifica l’article 6 que queda redactat de la següent manera:
Article 6è. Tipus de gravàmen i quota
1. El tipus de gravamen serà l’1,25%.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen.
6. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
Taxa per atorgament de llicències urbanístiques
i instal·lacions
El text de l’ordenança d’aquest impost és el mateix que la vigent
en l’actualitat, modificant-se exclusivament els article 2,5 i 6,
que quedaran redactats de la següent manera:
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- L’article 2-1r, paràgraf 2n, queda redactat de la següent manera:
Quan es tracti de construccions o actuacions objecte de
tramitació d’expedient per l’obtenció d’autorització, llicència o
permís ambiental, regulat per la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental i pel decret
136/99, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General
de desplegament de la Llei 3/98 i s’adapten els seus annexos, el
fet imposable el constituirà així mateix, l’activitat municipal,
tècnica i administrativa que tendeixi a verificar si l’activitat que
es pretén desenvolupar s’ajusta a les normes generals i
específiques que regeixen per a l’activitat de què es tracti.
- L’article 5-1 e), queda redactat de la següent manera:
e) En els casos d’instal·lacions subjectes a tramitació
d’expedients d’acord amb la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental i pel decret
136/99, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General
de desplegament de la Llei 3/98 i s’adapten els seus annexos, la
base la constituirà la superfície del local on es pretén
desenvolupar l’activitat.
- L’article 6, queda redactat de la següent manera:
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària serà la resultant de l’aplicació del següent
quadre de tarifes en funció del tipus d’obra objecte de la
llicència:
Tarifes A)
1. Enderrocs i demolicions
11. Enderrocs i demolicions simples...............................13 euros
1.2. Altres enderrocs i demolicions .................................20 euros
2. Obres d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització
.........................................................................................30 euros
3. Llicències de primera utilització i ocupació, i el canvi d’ús dels
edificis i de les instal·lacions...........................................30 euros
4. Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o
explanació en qualsevol classe de sòl .............................25 euros
5. L’autorització d’obres i usos de manera provisional...25 euros
6. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres .............95 euros
7. La construcció o la instal·lació de murs i tanques ......35 euros
8. L’obertura, la pavimentació i la modificació camins
rurals ................................................................................45 euros
9. La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars,
siguin provisionals o permanents ....................................35 euros
10. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.........35
euros
11. La tala de masses arbòries, de vegetació arbusiva o d’arbres
aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament
urbanístic..........................................................................15 euros
12. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des
de la via pública ...............................................................48 euros
13. Les instal·lacions i les actuacions que afectin
el subsòl ...........................................................................75 euros
14. La instal·lació de cables i línies elèctriques, telefòniques o
altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions de qualsevol tipus.............................75 euros
15. Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament
o les ordenances municipals i no es trobin incloses en cap dels
apartats anteriors..............................................................30 euros
16. Obres menors:
16.1. Expedients obres menors simples (fins costos de 1.800
euros) .............................................................................. 13 euros
16.2. Expedients obres menors (fins costos 6.000)........ 45 euros
16.3. Expedients obres menors de rehabilitació de vivendes (fins
costos de 12.000 euros) .................................................. 64 euros
16.4. Expedients obres menors de pressupostos superiors al límit
que es refereix la tarifa 1.3, per cada 6.000 euros de més del
pressupost ........................................................................19 euros
16.5. Expedients obres menors d’adequació de locals i fer-los
aptes al desenvolupament d’activitats comercial o de prestació de
serveis (fins a superfícies de 50 m2) .............................. 77 euros
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16.6. Expedients d’adequació de locals per a usos industrials,
comercials o prestació de serveis de superfície superior a 50 m2
i inferior a 100 ..............................................................142 euros
16.7. Expedients d’adequació de locals per a usos industrials,
comercials o prestació de serveis de 101 a 200 m2 de superficials
o prestació de serveis de 201 a 300 m2.........................390 euros
16.9. Per cada 100 m2 de més de superfície .................124 euros
16.10. Llicències provisionals .........................................30 euros
17. Obres majors:
17.1. Obres majors o de nova planta.
Per vivenda o magatzem................................................251 euros
17.2. Obres majors o de nova planta d’establiments per a usos
industrials, comercials o de prestació de serveis, etc que tinguin
incidència ambiental ......................................................940 euros
17.3. Obres majors o de nova planta d’establiments per a usos
industrials, comercials o de prestació de serveis, etc. d’activitats
innòcues .........................................................................470 euros
17.4. Obres majors o de nova planta, granges ..............280 euros
17.5. Llicències provisionals ...........................................40 euros
18. Instal·lacions no contemplades en els apartats anteriors:
18.1. Instal·lacions complementàries d’instal·lacions existents
amb incidència ambiental .............................................498 euros
18.2. Instal·lacions complementàries d’instal·lacions existents
sense incidència ambiental ............................................200 euros
18.3. Instal·lacions complementàries d’explotacions
pecuàries ........................................................................156 euros
18.4. Instal·lacions complementàries no vinculades a activitats
existents amb incidència ambiental ...............................498 euros
19. Expedients de tramitació simplificada ......................60 euros
20. Expedients de parcel lació i segregacions:
20.1. Segregacions simples (1 ó 2 parcel·les) ................ 22 euros
20.2. Segregacions de major entitat, d’iniciativa privada:
20.2.1. Tarifa bàsica.......................................................124 euros
Per m2 de sòl ................................................................0,78 euros
Per metre lineal de façana resultant...................................5 euros
Les tarifes 20.2.2 i 20.2.3 no es podran aplicar al mateix
expedient, sinó que s’aplicarà la quina sigui més avantatjosa pels
administrats.
Tarifes B):
Si per la resolució de l’expedient fossin necessàries actuacions
complementàries o tràmits davant altres organismes, a banda de
les tarifes de l’apartat A s’aplicaran les següents tarifes:
1. Per la tramitació d’expedient davant d’altres organismes a
l’objecte d’obtenir informe o autorització previs. Per cada
organisme.......................................................................169 euros
2. Si la llicència a atorgar requerís la determinació d’alineacions
o rasants .........................................................................116 euros
Tarifes C):
1. Expedició de certificacions de qualificació o aprofitament
urbanístiques..................................................................129 euros
Bonificacions:
- Expedients de rehabilitacions en el casc antic ....................50%
- Expedients d’arranjaments de façanes en tot el nucli urbà.90%
2. Si el sol·licitant manifestés formalment desistiment abans de la
concessió de la llicència, i l’activitat municipal s’hagués iniciat
efectivament, les quotes que s’hauran de liquidar seran del 25%
de les esmentades en els apartats anteriors.
La renuncia a no efectuar les obres per les quals s’ha obtingut
llicència, no eximeix de l’obligació de pagament de les taxes
devengades.
El pagament de la taxa podrà ser exigit en el moment de presentar
la sol·licitud de la llicència.
Pròrrogues
En els casos de concessió de pròrroga de les llicències
urbanístiques atorgades, s’aplicarà el 25% de l’import de la taxa
que li correspongué en tramitar l’expedient d’atorgament de la
llicència inicial.
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7. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
Taxa per llicència d’obertura d’establiments
Es modifica l’article 6è d’aquesta ordenança fiscal d’aquest
impost que queda redactat de la següent manera:
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària quedarà determinada per l’aplicació de les
tarifes següents:
A. Activitats innòcues:
A.1. Comerços o establiments de venda o prestació de serveis o
exercici d’activitats innòcues, fins a una superfície de 50 m2
(espai de venda)............................................................ 156 euros
A.2. Establiments amb una superfície vinculada a l’activitat de
fins a 100 m2 .................................................................311 euros
A.3. Establiments amb una superfície vinculada a l’activitat de
100 a 200 m2 .................................................................467 euros
A.4. Establiments de 200 a 300 m2 de superfície vinculada a
l’activitat ........................................................................622 euros
- Per cada tram de 100m2 de més, activitats incloses en l’epígraf
A.4 .................................................................................156 euros
A.5. Establiments on s’elaborin o fabriquin productes
artesans ............................................................................62 euros
A.6. Agències i sucursals bancàries i d’assegurances ...622 euros
A.7. Els magatzems i locals annexes a l’activitat, per m22 euros
A.8. Si es tracta de canvis d’orientació productiva no
substancials i modificacions del mateix caràcter, de l’activitat
existent, 30% del que correspondria, si s’instal·lessin de nou.
B. Activitats amb incidència mediambiental:
B.1. Activitats incloses en l’annex I de la normativa ambiental
vigent ..........................................................................3.732 euros
B.2. Activitats incloses en l’annex II.1 de la normativa ambiental
vigent .........................................................................2.800 euros
B.3. Activitats incloses en l’annex II.2 de la normativa ambiental
vigent ..........................................................................2.488 euros
B.4. Activitats incloses en l’annex III de la normativa ambiental
vigent .............................................................................290 euros
B.5. Quan les activitats dels apartats anteriors siguin de caràcter
pecuari, les tarifes corresponents a cada annex, es reduiran el
50%.
B.6. Si es tracta de canvis d’orientació productiva no substancials
i modificacions del mateix caràcter de l’activitat existent, serà
d’aplicació el 30% del que correspondria si es tractés de la
instal·lació inicial.
B.7. Els controls successius de les activitats i instal·lacions per
imperatiu de la normativa autonòmica o estatal, sempre que no
comporti l’execució de millores ni ampliacions o modificacions,
serà d’aplicació el 40% del que correspondria si es tractés de la
instal·lació inicial. Quan aquests controls afectin a activitats de
caràcter pecuari, serà d’aplicació el 50% del que correspondria si
es tractés de la instal·lació inicial.
2. En els casos que el sol·licitant formuli desistiment amb
anterioritat a la concessió de la llicència, i sempre que l’activitat
municipal s’hagué iniciat efectivament, les quotes que s’hauran
de liquidar seran del 25% de les quals es fixen en el nombre
anterior.
3. Canvis de titularitat. Als expedients de sol·licitud de canvi de
titularitat d’instal·lacions existents i autoritzades serà d’aplicació
la tarifa del 10% de la quota que correspondria a la instal·lació si
fos de nova creació.
8. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
Taxa per servei de recollida residus urbans
1. Es modifica l’article 7è de l’ordenança fiscal d’aquest impost,
que queda redactat de la següent manera:
Article 7è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de
local o habitatge, que es determinarà en funció de la naturalesa i
el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
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2.1. Habitatges i establiments radicats en sòl urbà:
EUROS/TRIMESTRE

Per cada habitatge permanent, al trimestre......................14 euros
Per cada habitatge de temporada, al trimestre ................11 euros
Per cafeteries, tallers, comerços, i bancs, al trimestre.....31 euros
Per restaurants i supermercats de petit volum,
al trimestre ......................................................................45 euros
Per corresponsalies bancàries, al trimestre ......................20 euros
Per establiments comercials i indústries que generin més d’un m3
de residus/dia, al trimestres ............................................68 euros
Per altres indústries o establiments no definits,
al trimestre .......................................................................68 euros
2.2. Habitatges i establiments radicats en sòl no urbà:
EUROS/TRIMESTRE

Per cada habitatge permanent, al trimestre......................10 euros
Per cada habitatge de temporada, al trimestre ...................8 euros
Per cada habitatge amb un sol habitant, al trimestre.........8 euros
3. Sobre les anterior tarifes seran d’aplicació automàtica els
canons o taxes que lleis autonòmiques o estatals puguin establir.
4. Amb caràcter precari i mentre la prestació del servei sigui
possible es prestarà el servei de recollida fora del nucli urbà tot
havent de dipositar els usuaris la bossa de deixalles en
contenidors situats a l’efecte en els punts que determini
l’Ajuntament en la zona límit del casc urbà o fora d’aquest si és
possible. En aquells casos que la recollida no és domiciliaria al
100%, la quota es reduirà en un 40%.
5. Si durant l’època d’estiu s’incrementa la prestació del servei,
s’aplicarà en un sol rebut la quota trimestral que correspon a cada
tipus d’usuari.
9. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
Taxa per servei de clavegueram
Es modifica l’article 6è d’aquesta ordenança fiscal, que queda
redactat de la següent manera:
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència
o autorització de presa a la xarxa general de clavegueres s’exigirà
una sola vegada i consistirà en l’abonament de les següents
tarifes:
- Connexions standard a la xarxa per usos domèstics...150 euros
- Connexions per a usos industrials ...............................500 euros
10. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Taxa per conservació de cementiri i d’altres serveis fúnebres
Es modifica l’article 6è d’aquesta ordenança fiscal, que queda
redactat de la següent manera:
- Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa
següent:
Epígraf primer. Assignacions de sepultures, nínxols i columnaris
EUROS

A) Sepultures perpètues en nínxols encolumnats:
Primera planta amb ossera .............................................566 euros
Segona planta ................................................................377 euros
Tercera planta ...............................................................267 euros
Quarta planta ................................................................178 euros
Total cada columnari .................................................1.388 euros
Sobre les anteriors tarifes, en cas de segones cessions de nínxols
procedents de reversions s’aplicaran les següents reduccions:
Nínxols del recinte A .............................................................30%
Nínxols del recinte B .............................................................40%
Nínxols del recinte C .............................................................20%
B) Preus recintes cantoneres. .....................................2.100 euros
Epígraf segon. Assignacions de terrenys per mausoleus i
panteons
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EUROS

EUROS

A) Mausoleus, per metre quadrat de terreny ..................62 euros
B) Panteons, per metre quadrat de terreny......................62 euros
Epígraf tercer. Permisos de construcció de mausoleus i panteons
A) Permís per construir panteons. (tarifes de l’ordenança fiscal
núm. 6.)
B) Permís d’obres de modificació de panteons (tarifes de
l’ordenança fiscal núm. 6)
Epígraf quart. Registre de permutes i transmissions
A) Inscripció al Registre Municipal de cada permuta que es
concedeixi, de sepultures o nínxols dins del cementiri:

1. Per conservació de comptadors usos no domèstics o
industrials.
Al mes...........................................................................3,10 euros
2. Per conservació de comptador. Al mes ....................1,18 euros
3. Per adquisició de comptadors.................................59,72 euros
4. Per adquisició de comptadors xarxes industrials .174,17 euros
5. Per lloguer de comptador. A l’any .........................30,48 euros
6. Per substitució del propietari en els treballs de connexió de
l’escomesa a la xarxa general.....................................59,72 euros
7. Per subministrament de material per a construcció del pou de
registre ..................................................................... 100,77 euros
12. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
Taxa per la prestació del servei de veu pública
Es modifica l’article 5è d’aquesta ordenança fiscal, que queda
redactat de la següent manera:
Article 5è. Tarifa i quota tributària
Tarifa 1. Per cada emissió de missatge..............................3 euros
13. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada
de la via pública
Es modifica l’article 6è d’aquesta ordenança fiscal, que queda
redactat de la següent manera:
Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes
contingudes als apartats següents:

EUROS

Si la transmissió es refereix a 1 nínxol ...........................16 euros
Si la transmissió es refereix a 2 nínxols..........................21 euros
Si la transmissió es refereix a 3 nínxols..........................28 euros
Si la transmissió es refereix a 4 nínxols..........................31 euros
Epígraf cinquè. Conservació i neteja:
EUROS

Per cada nínxol, euros/any
6 euros
M2 de sòl en panteons.......................................................5 euros
Panteons i recintes especials, euros/any ..........................48 euros
Epígraf sisè. Tramitació d’expedient cessió drets sobre nínxols,
hipogeus o mausoleus:
EUROS

Primera cessió..................................................................19 euros
Permutes intervius...........................................................19 euros
D’altres permutes:
Parentiu 1r grau entre cedent-cessionari .........................31 euros
Parentiu 2n grau entre cedent-cessionari ........................44 euros
Parentiu 3r grau en endavant entre cedent-cessionari ....56 euros
- L’article 10, queda redactat de la següent manera:
Article 10è. Reversió de les cessions
Transcorreguts 10 anys sense que hagin estat liquidats els rebuts
de conservació anual, l’Ajuntament iniciarà l’expedient de
reversió corresponent.
11. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
Taxa pel servei de subministrament d’aigua potable a domicili
Es modifica l’article 5è de l’ordenança fiscal d’aquest impost,
que queda redactat de la següent manera:
Article 5è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la
fixada en les tarifes contingudes en l’apartat següent.
2. Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents:
1. Per establiment de noves escomeses, prèvia autorització:
1.1. En sòl urbà:
EUROS

- Per a conduccions de calibre 13/0............................66,56 euros
- Per a conduccions de calibre 16/0 ..........................111,96 euros
- Connexions a la xarxa per usos industrials ............404,33 euros
1.2 En sòl rústic:
- Per a qualsevol dels dos calibres anteriors ............298,59 euros
2. Per consums:
EUROS

2.1. Quota mínima per a consums inferiors i iguals a 6 m3, al mes
......................................................................................2,23 euros
2.2 Per consums de 6 m3 a 20 m3 al mes. Preu m3 ....0,37 euros
2.3 Per a consums de 21 m3 a 40 m3/ al mes. Preu/m3 ........0,42
euros
2.4 Per a consums superiors a 40m3 al mes, preu/m3 .0,54 euros
2.5 Subministraments per a usos no domèstics,
preu/m3 .........................................................................0,54 euros
3. Per conservació de comptadors:

EPÍGRAF

EUROS

Tarifa primera. Femelles d’orelles, transformadors, caixes
d’amarratge, de distribució i de registre, cables, rails i
canonades i altres anàlegs
1.1. Per cada element, a l’any..........................................30 euros
1.2. Per cada metre lineal, a l’any...................................20 euros
Tarifa segona. Pals
2.1. Per cada pal, a l’any .................................................40 euros
Tarifa tercera. Altres instal·lacions diferents de les que
s’inclouen en les anteriors
3.1. Subsòl: per cada m3 de subsòl, realment ocupat, mesurades
les seves dimensions amb gruixos de murs de sosteniment,
soleres i lloses. A l’any ...................................................48 euros
3.2. Sòl: Per cada m2 o fracció. A l’any .........................48 euros
3.3. Volada: Per cada m2 o fracció amidat en projecció
horitzontal. A l’any..........................................................45 euros
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin
procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que
recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
14. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
Taxa per serveis d’instal·lacions municipals,
esportives i piscines
Es modifica l’article 3 d’aquesta ordenança fiscal, que queda
redactat de la següent manera:
Article 3r. Quantia
La quantia de la taxa serà la que es fixa en les següents tarifes:
CONCEPTE

TARIFA

A/ Tarifes poliesportiu:
1. Utilització de la pista de joc. Cada hora .....................32 euros
2. Per utilització de les Sales annexes. Cada 2 hores ......20 euros
3. Si s’excedeix del temps anterior, per hora o fracció .....7 euros
4. Per accés a recinte per espectacles esportius
o artístics..........................................................................22 euros
B/ Tarifes piscines:
1. Per abonament anual ..................................................24 euros
2. Abonament anual majors de 65 anys..........................16 euros
3. Abonament anual no residents ....................................39 euros
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4. Entrades un dia ..............................................................3 euros
5. Entrades un dia majors de 65 anys................................2 euros
6. Abonaments de 10 entrades.........................................13 euros
Els abonaments adquirits a partir del 16 d’agost i fins al
tancament, obtindran una reducció del 50%.
C/ Centre cultural Sant Joan:
Utilització Centre cultural Sant Joan per actes
privats ......................................................................120 euros/dia
15. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús
públic i qualsevol remoguda en la via pública
del paviment de les voreres
Es modifica l’article 6 d’aquesta ordenança fiscal, que queda
redactat de la següent manera:
Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i
els imports que es determinen a continuació.
Número 1. Per cada llicència per construir o suprimir passos de
carruatges o per a l’obertura de cales o rases per reparar avaries
o implantar noves construccions de serveis, la qual amplària no
excedeixi d’un metre quadrat d’amplada, .31 euros/m2 o fracció
Número 2. Obertura de cales per a reparació d’avaries produïdes
en canalitzacions o preses de gas, electricitat, revestiments, etc. o
noves implantacions, per cada metre o fracció ..............31 euros
Número 3. En tots els casos, quant l’ample de la cala o rasa passi
d’un metre les tarifes consignades en els dos apartats anteriors,
s’incrementaran en un 100%.
16. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
Taxa per la instal·lació de plaques identificadores
de les finques urbanes
Es modifica l’article 7 d’aquesta ordenança fiscal, que queda
redactat de la següent manera:
Article 7è. Quota
La quota tributària serà la resultant d’aplicar a la base imposable
esmentada, la següent tarifa:
- Per cada mòdul que requereixi identificació.................15 euros
17. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues
Es modifica l’article 6 d’aquesta ordenança fiscal, que queda
redactat de la següent manera:
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
tarifes contingudes als apartats següents:
Tarifa I: Per cada metre quadrat de terreny d’ús públic ocupat
amb qualsevol dels elements a què es refereix aquesta ordenança,
al dia 4 euros.
Tarifa II: A partir del 3r mes des de la seva instal·lació o
concessió, les ocupacions de domini públic, tindran un recàrrec
del 25%, a partir del 4t mes, el 50% de recàrrec i, el 100% a partir
del 6è mes.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti
aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local,
el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que
correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit
previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en
quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del
deteriorament dels danyats.
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i
reintegrament a què es refereix el present apartat.
2. Garantia. Es constituirà una garantia de 60 euros, que serà
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reintegrada un cop hagi estat restituït l’estat anterior de la via
pública.
18. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
Es modifica l’article 6 d’aquesta ordenança fiscal, que queda
redactat de la següent manera:
Article 6è. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
tarifes contingudes als apartats següents:
Tarifa
I. Pe ocupació del domini públic, al dia ...........................7 euros
II. Per ocupació del domini públic durant migdia .............5 euros
III. Reserva permanent de la via pública (guals) .... 10 euros/m.l.
19. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
Taxa per trànsit de ramats
Es modifica l’article 6 d’aquesta ordenança fiscal, que queda
redactat de la següent manera:
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària serà la resultant d’aplicar a les bases
imposables esmentades en l’article anterior, les següents tarifes:
- Per cada cap de bestiar, a l’any .................................0,70 euros
20. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
Taxa per expedició de documents i serveis administratius
Es modifica l’article 3 d’aquesta ordenança fiscal, que queda
redactat de la següent manera:
Article 3r .Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la
fixada en el quadre de tarifes següent:
1.1. Per reproducció de documents:
Tamany Din A-4, escala 1:1 .....................................0,10 euros/u.
Tamany Din A-3, escala 1:1 .....................................0,20 euros/u.
Reduccions
De Din a 4 a Din a 5.................................................0,15 euros/u.
De Din a 3 a Din a 4.................................................0,15 euros/u.
De Din a 3 a Din a 5.................................................0,15 euros/u.
Ampliació.
De Din a 5 a Din a 4.................................................0,20 euros/u.
De Din a 4 a Din a 3.................................................0,25 euros/u.
De Din a 5 a Din a 3.................................................0,40 euros/u.
1.2. Comunicacions per fax.
1.2.1 Per recepcions.
Per cada full rebut.........................................................0,40 euros
1. 2.2 Per emissió.
a) Dintre de la província de Lleida............................1 euros/full.
b) Per la resta de Catalunya ..................................1,50 euros/full.
c) Arreu de l’Estat......................................................3 euros/full.
d) Internacional ..........................................................4 euros/full.
1.3. Impressió de documents.
Tiquet de 40 impressions...................................................3 euros
1.4. Per subministrament còpies plànol complert del terme
municipal. El metre lineal ...............................................15 euros
1.5. Per subministrament còpia parcial plànol en paper A4. Per
full......................................................................................1 euros
Idem en paper A3..............................................................2 euros
1.6. Expedició de documents administratius:
1.6.1. Expedició de certificació de compatibilitat urbanística
d’activitats......................................................................179 euros
1.6.2. Per realització i expedició actes comprovació
activitats...........................................................................50 euros
1.6.3. Per expedició certificacions qualificació o aprofitament
urbanístic ......................................................................129 euros
1.7. Subministrament i complimentació impresos canvis en
cadastre:
1.7.1. Transmissions de domini simples.......................3,30 euros
1.7.2. Segregacions ............................................................5 euros
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1.7.3. Canvis cultiu............................................................3 euros
1.7.4. Altres .....................................................................25 euros

−♦−
AJUNTAMENT DE TÍRVIA
10847

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària,
amb data 28-10-03 aprovà provisionalment la modificació de
determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 140, del dia 13-11-03, i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que
s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius.
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal número 1
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,4%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,4%; per
als béns immobles de característiques especials, l’1,3%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
- Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o
cotitular de família nombrosa tindran el dret a una bonificació
sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on estigui
empadronada del 50%.
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 12, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1. 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.”
Quart. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 14, reguladora de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
7 s’estableix el tipus de tributació, segons el redactat següent:
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“1. D’acord amb el que preveu l’article 108.2 de la Llei 39/88,
per determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el
valor del terreny en el moment de l’acreditació 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 3,5%
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 10 anys, el 3,1%
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 15 anys, el 2,8%
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 20 anys, el 2,5%
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
del 25 per cent.”
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o
beneficis fiscals potestatius, concretats als acords anteriors
–únics elements de determinació necessària per part de
l’Ajuntament-, es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al
text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província, annex al número 67, de 31 de
maig de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Tírvia, 23 de desembre de 2003
L’alcalde, Joan Farrera i Granja

− ♦−
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
ANUNCI

10741

D’exposició publica dels acords definitius de modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 142, del dia 18 de novembre de 2003 i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora
de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
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- A l’article 5.2 s’estableix la 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, als
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.
Durant els dos exercicis següents a la finalització del citat amb
anterioritat, els titulars del dret que constitueix el fet imposable
de l’impost continuaran gaudint d’una bonificació del 25 per cent
en la quota íntegra de l’impost dels habitatges de protecció
oficial.
- A l’article 5.3 s’estableix la 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 20/90, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les
cooperatives.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,6%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,6%; per
als béns immobles de característiques especials, l’1,3%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
“Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
NOM DE CARRER

CATEGORIA

Jaume I...................................................................................... 2a
Pompeu Fabra........................................................................... 2a
Roger de Llúria......................................................................... 2a
Vall d’Aran ............................................................................... 2a
Resta de vies públiques i altres ubicacions ...............................1a
- A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
1a

“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
dels coeficients següents:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

COEF.

a) Turismes
- De menys de 8 cavalls fiscals..............................................1,20
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals ..........................................1,32
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals ........................................1,38
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals ........................................1,56
- De més de 20 cavalls fiscals ................................................1,68
b) Autobusos
- De menys de 21 places ........................................................1,44
- De 21 a 50 places.................................................................1,50
- De més de 50 places ............................................................1,55
c) Camions
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil ...................1,32
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil.......................1,34
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil ..........1,38
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil .......................1,40
d) Tractors
- De menys de 16 cavalls fiscals ............................................1,00
- De 16 a 25 cavalls fiscals ....................................................1,10
- De més de 25 cavalls fiscals ................................................1,20
e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil ......1,32
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil.......................1,44
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil .......................1,56
f) D’altres vehicles
- Ciclomotors..........................................................................1,80
- Motocicletes fins a 125 cc ...................................................1,92
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc .....................2,00
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc .....................2,00
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc ..................2,00
- Motocicletes de més de 1.000 cc.........................................2,00
Aquests coeficients s’aplicaran fins i tot en el supòsit en què
l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos
generals de l’Estat.”
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques i de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,
explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o beneficis
fiscals potestatius, concretats als acords anteriors –únics
elements de determinació necessària per part de l’Ajuntament-,
es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model
aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de
la Província, annex al núm. 67, de 31 de maig de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Torres de Segre, 26 de desembre de 2003
L’alcalde, Antonio Prim Miquel

−♦−

2a

Coeficient aplicable
1,20
1,00
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
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En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
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amb data 28 d’octubre de 2003 aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 141, del dia 15 de novembre de 2003 i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius:
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora
de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,4%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,6%; per
als béns immobles de característiques especials, l’1,3%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
“Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
Primera categoria: tots els carrers de Ribera de Cardós,
Cassibrós, Ainet de Cardós i Lladrós.
Segona categoria: tots els carrers de la resta de pobles del
municipi.
A l’article 9.2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
1a

2a

Coeficient aplicable
1,43
1,30
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1. 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.”
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Quart. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
7 s’estableix el tipus de tributació, segons el redactat següent:
“1. D’acord amb el que preveu l’article 108.2 de la Llei 39/88,
per determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el
valor del terreny en el moment de l’acreditació 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 3%
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a deu anys, el 2,60%
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a quinze anys, el 2,50%
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a vint anys, el 2,50%.
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
del 20 per cent.”
Cinquè. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en els
següents articles:
L’article 3.3 queda redactat de la següent manera: El tipus
impositiu serà del 2,50% del pressupost que s’adjunti al permís
d’obres, més 30 euros inicials per cobrir costos tècnics.
En el cas d’atorgar llicència d’obertura d’establiments com a
conseqüència de la incoació d’un expedient d’activitats la quota
tributària serà de 120,20 euros que ha de cobrir els costos de
publicació al BOP i inspecció tècnica.
Sisè. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora del
subministrament d’aigua, gas i electricitat en el següent article:
Quota tributària. Article 6.2
Augmentar el mínim en 6 euros/any/rebut.
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o
beneficis fiscals potestatius, concretats als acords anteriors- únics
elements de determinació necessària per part de l’Ajuntament -,
es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model
aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de
la Província, annex al núm. 67, de 31 de maig de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenció administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Ribera de Cardós, 23 de desembre de 2003
L’alcalde, Llorenç Sánchez Abrié

−♦−
AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
ANUNCI

10875

Aprovat provisionalment per acord del Ple, en data 14-11-03, la
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2004,
publicat i inserit al BOP numero 142, annex de 18-11-03, i no
havent-se presentat reclamacions, ha quedat aprovat
definitivament, publicant-se el text íntegre de l’acord adoptat.
La Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
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l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals
hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius
acords d’imposició. Quan es modifiquen les ordenances fiscals,
els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció
dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 de la Llei 39/88 estableix que les
ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La Llei 51/02, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/88, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, modifica
substancialment entre d’altres matèries el règim jurídic dels
impostos municipals i de la taxa per utilització privativa o
aprofitaments especials del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments.
Per resolució de l’Alcaldia, en el mes de novembre, es va acordar
iniciar l’expedient de modificació de les ordenances fiscals
vigents de l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre
activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica i de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana per tal d’adaptar-les a la Llei 51/02, de 27
de desembre, de reforma de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, i encarregar a la secretària
interventora d’aquest Ajuntament l’emissió d’un informe jurídic
sobre el procediment a seguir, així com la redacció d’un projecte
d’ordenances fiscals.
La secretària interventora d’aquest Ajuntament ha emès
l’esmentat informe en el mes de novembre i ha presentat un
esborrany de projecte d’ordenances de l’impost sobre béns
immobles, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
Per tot això, el Ple acorda per majoria absoluta l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal número 1,
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota íntegra.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,66%; per als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,80%; per
als béns immobles de característiques especials, el 0,66%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal número 3,
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
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6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1,54%. 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.”
Tercer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal número 29,
reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
7 s’estableix el tipus de tributació, segons el redactat següent:
“1. D’acord amb el que preveu l’article 108.2 de la Llei 39/88,
per determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el
valor del terreny en el moment de l’acreditació 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 3%
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 10 anys, el 3%
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 15 anys, el 3%
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a 20 anys, el 2%
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
del 25% per cent.”
Quart. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2004 les
modificacions de les següents ordenances fiscals:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Article 3è. Apartat 3
a) El tipus de gravamen serà el 2% del pressupost d’execució de
contracta del projecte presentat, i en cas de disconformitat,
s’aplicarà al pressupost de l’informe redactat per l’arquitecte de
l’Ajuntament
b) En el cas de llicències per tancar els terrenys en sòl urbà
gaudiran del 90% de bonificació de l’impost
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
Taxa per expedició de documents administratius
Article 7è
EUROS

Epígraf 1r: Documents expedits o estesos per les oficines
municipals
1. Certificacions d’empadronament i convivència ................0,00
2. Altres documents ................................................................1,50
3. Declaracions jurades i compareixences davant l’alcaldia..6,00
4. Certificacions de documents o acords municipals .............0,00
5. La diligència de confrontació de documents .....................1,00
6. Pel visat de documents en general,
que no estan expressament tarifats, per cada un ....................3,00
7. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia,
per cada fol.............................................................................0,60
Epígraf 2n: Documents relatius a serveis d’Urbanisme
1. Per cada certificació, informe tècnic
o cèdula urbanística ............................................................120,00
2. Procediment de certificació de compatibilitat
del projecte amb el planejament urbanístic i de
consulta prèvia potestativa (llicències ambientals A i B) ....54,00
3. Procediment de llicència municipal ambiental
tipus A i B corresponent a les activitats incloses
a l’annex 2.1 i 2.2 de la LllA o norma que modifiqui
dit annex, i d’aquelles activitats no incloses en cap
annex i que tinguin incidència ambiental...........................160,00
4. Procediment de permís municipal ambiental
corresponent a les activitats incloses a l’annex III
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EUROS

EUROS

de la Llei o norma que modifiqui dit annex.......................160,00
5. Procediment corresponent a llicència d’obertura
d’establiments regulada al ROAS, per a les activitats
innòcues que portin aparellada la realització d’obres
que requereixin la presentació d’un projecte tècnic.............80,00
6. Procediment corresponent a llicència municipal
específica, regulada per normativa de caràcter sectorial,
per a activitats innòcues .......................................................80,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
Taxa per a la llicència d’autotaxis
Taxa per a la llicència d’autotaxis: 150,25 euros.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12
Taxa per llicència d’obertura d’establiments
Article 6è
La quota tributària serà de 100,00 euros.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13
Taxa de clavegueram
Article 5è
La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència
autorització de presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una sola
vegada i consistirà en la quantitat de 90 euros a l’igual que la
concessió d’una baixa d’unió a la xarxa general del clavegueram.
I la tarifa serà de 0,07/m3.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
Taxa per recollida d’escombraries
Article 6è. Apartat 2 queda de la següent manera

Tarifa primera. Subministrament aigua
a) Mínims de conservació per comptador:
De ½ polzada...........................................................2,48 trimestre
De ¾ polzada...........................................................6,07 trimestre
b) Tarifes de subministrament:
1r bloc fins al mínim........................................................0,65 m3
2n bloc excés del mínim ..................................................0,84 m3
3r bloc comptadors fora terme municipal ........................0,97 m3
Tarifa segona. Connexions i baixes
.....................................................90,00 comptador de ½ polzada
...................................................180,00 comptador de ¾ polzada
Tarifa tercera. Adquisició comptadors
De ½ polzada ......................................................................120,00
De ¾ polzada ......................................................................160,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25
Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús
públic i qualsevol remoguda en la via pública
del paviment de les voreres
Article 6è
1,50 euros/ml i prestar fiança de 180,30 euros.
Es suprimeixen l’ordenança fiscal número 26, taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa i l’ordenança fiscal número 28, reguladora del
preu públic per la celebració de festes tradicionals.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27
Taxa 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
Article 6è quedant de la següent manera

EUROS

Habitatges particulars ..........................................................70,00
Bars, cafeteries o establiments de caràcter semblant .........273,00
Hotels, fondes, residències, etc ..........................................690,00
Locals comercials, industrials, etc......................................136,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
Taxa per retirada de vehicles abandonats
o estacionats abusivament a la via pública
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
abusivament a la via pública: 300,00 euros.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16
Taxa per llicències urbanístiques
Article 6è queda de la següent manera
EUROS

Per expedient........................................................................10,00
Per cada informe tècnic obra major ...................................120,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17
Taxa de cementiri municipal
Article 6è queda de la següent manera
EUROS

1. a) Concessió a perpetuïtat un nínxol
construït de classe 1ª planta 2 i 3 .......................................510,00
b) Concessió a perpetuïtat un nínxol
construït de classe 2ª planta 1 i 4 .......................................390,00
2.a) Conservació de cementiri per nínxol,
per tomba i amb fossa ............................................................6,00
3.a) Serveis per inhumació ..................................................15,00
b) Serveis per inhumació amb retirada
prèvia de despulles ...............................................................30,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23
Taxa pública per la prestació del servei de veu pública
Article 3r
Passarà a 3,00 euros.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24
Taxa pel subministrament d’aigua, gas, electricitat
Article 6è queda de la següent manera

EUROS

Per adquisició d’una placa de gual permanent.....................42,00
Quota anual per a cada placa col·locada de gual ...................6,00
Cinquè. Els acords definitius en matèria de modificació
d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2004 i següents es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris
següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de
determinació obligatòria per part de l’Ajuntament referenciats als
acords anteriors i relatius a la fixació d’índexs, tipus tributaris,
beneficis fiscals de concessió potestativa i altres elements
tributaris.
Així mateix, es publicaran tots els preceptes que difereixin del
model proposat i aprovat per la Diputació de Lleida.
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la
Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província,
annex al número 67, amb data 31 de maig de 2003, es farà públic
el text de les ordenances fiscals detallades seguidament:
• Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns
immobles.
• Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica.
• Ordenança fiscal número 29, reguladora de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Sisè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui
tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes
previstos a l’article 18 de la Llei 39/88, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
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Vilagrassa, desembre de 2003
L’alcalde-president, Jordi Serés i Aguilar
La secretària-interventora, Ramona Palou Blanco

− ♦−
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE L’AGUDA
EDICTE

10783

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article
111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària
amb data 2 de setembre de 2003, aprovà provisionalment la
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2004.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 122, del dia 2 d’octubre de 2003, i atès que ha
transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense
que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que
s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius.
Primer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
- A l’article 5.1 s’estableix la bonificació per als 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 en el 50 per 100 de la quota integra.
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els
beneficis fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
- A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, que
són els següents: per als béns immobles de naturalesa urbana, el
0,55%; als béns immobles de naturalesa rústica, el 0,66%.
- A l’article 10.2 s’estableix que 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.
Segon. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal, reguladora de l’impost
sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
- A l’article 9.1 s’estableixen les categories de carrers amb el
següent redactat:
“Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
Primera categoria: carrers del nucli.
Segona categoria: carrers d’afores i nuclis agregats.
1. A l’article 9 2 s’estableix l’escala de coeficients que ponderi la
situació física del local on s’exerceix l’activitat dins el terme
municipal, que és la següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
Coeficient aplicable

la

2a

1

0,9
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Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2004 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal, reguladora de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
“Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1,05.
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.”
Pel que fa al text de les ordenances fiscals modificades de
l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats
econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, explicatiu o complementaris dels coeficients, tipus o
beneficis fiscals potestatius, concretats als acords anteriors únics, elements de determinació necessària per part de
l’Ajuntament-, es fa pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al
text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província, annex al núm. 67, de 31 de maig
de 2003.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Vilanova de l’Aguda, 29 de desembre de 2003
L’Alcalde (il·legible)

−♦−
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER LA PROMOCIÓ
DE L’ESQUÍ NÒRDIC
ANUNCI

10841

La Comissió Gestora en la sessió del dia 27 d’octubre de 2003,
va aprovar inicialment el pressupost de la Mancomunitat pel
2004. En compliment del que disposa l’article 150 de la Llei
reguladora de les hisendes locals, va estar exposat al públic
durant el termini de 15 dies sense que s’hi presentessin
al·legacions, per la qual cosa va quedar aprovat definitivament de
forma automàtica. En compliment del que disposa l’art. 150.3 de
la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica el seu resum
per capítols.
Ingressos
CAP.

CONCEPTE

IMPORT

3
4

Vendes de forfaits ................................................5.471,37
Transferències corrents ........................................1.502,53
Total ingressos .....................................................6.973,90
Despeses
CAP.

CONCEPTE

IMPORT

2

Despeses en béns corrents ...................................6.973,90
Total despeses ......................................................6.973,90
La Seu d’Urgell, 29 de desembre de 2003
El president, Jordi Ausàs Coll

−♦−
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER LA PROMOCIÓ
DE L’ESQUÍ NÒRDIC
ANUNCI

10842

La Comissió Gestora en la sessió del dia 23 de desembre de
2003, aprovà inicialment els comptes generals de la
Mancomunitat de l’exercici de 2002. En compliment del que
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disposa l’article 193 de la Llei reguladora de les hisendes locals,
s’exposa al públic durant el termini de 15 dies més 8 dies
addicionals als efectes de presentació d’al·legacions. Si durant
aquest termini no se n’hi han presentat, s’entendrà aprovat
definitivament de forma automàtica.
La Seu d’Urgell, 29 de desembre de 2003
El president, Jordi Ausàs Coll

−♦−
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
NÚM. 2 DE BALAGUER
EDICTE

10427

M. Mercè Lorenzo Mir, secretària judicial del Jutjat d’Instrucció
número 2 Balaguer, us faig saber: que en aquest Jutjat es
tramiten les actuacions de judici verbal de faltes número 99/03,
sobre lesions, en les quals amb data 15 de desembre s’ha acordat
citar a Albert Incze, perquè comparegui en aquest jutjat, situat a
l’avinguda d’Àngel Guimerà, s/n, d’aquesta ciutat, el proper dia
19 de febrer de 2004 a les 9.30 hores, per a la celebració del
judici verbal de faltes, amb l’advertiment que si no compareix ni
al·lega causa justa que ho impedeixi li afectarà el perjudici legal
establert i se l’imposarà la multa que l’ordenament estableix.
Així mateix, se li notifica que, si ho considera oportú, podrà
comparèixer assistit d’un advocat.
Expedeixo aquest edicte perquè serveixi de citació en la forma
legal per mitjà d’edictes a Albert Incze, que actualment es troba
en parador ignorat.
Balaguer, 15 de desembre de 2003
La Secretària Judicial (il·legible)

−♦ −
ANUNCIOS VARIOS
ANUNCIS DIVERSOS
SERVEI ARANÉS DERA SALUT
ANUNCI

10725

De l’organisme autònom Servici Aranés dera Salut sobre
aprovació definitiva d’uns estatuts.
Transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord
d’aprovació inicial de la constitució i els estatuts que han de regir
la societat de responsabilitat limitada “Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, S.L.”, mitjançant anunci inserit en el
BOP núm. 139, d’11 de novembre de 2003 i en el DOGC núm.
4007, d’11 de novembre de 2003 i atès que no s’ha presentat cap
reclamació ni al·legació, d’acord amb l’article 201 del ROAS, es
procedeix a la publicació íntegra del text dels estatuts de la
societat esmentada.
ESTATUTS
Que han de regir la societat de responsabilitat limitada
“Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, S.L.”
TÍTOL 1
Denominació, naturalesa, funcions, domicili i duració
Article 1. Constitució, denominació i règim jurídic
1.1. La societat anomenada “Aran Salut, Servicis Assistenciaus
Integrats, S.L.” és una societat mercantil de caràcter comarcal en
el territori de la Val d’Aran que adopta la forma de societat
unipersonal de responsabilitat limitada, de capital íntegrament
públic desemborsat en la seva totalitat pel Servici Aranés dera
Salut, organisme autònom depenent del Conselh Generau
d’Aran.
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1.2. Aquesta societat es constituirà i regirà pels presents estatuts
i l’acord de la seva constitució; per les normes generals
administratives que l’afectin i per la Llei 2/95, de 23 de març, de
societats de responsabilitat limitada, i sotmet la seva activitat a
les normes de dret civil, dret mercantil i dret laboral que li siguin
d’aplicació, sens perjudici de les matèries exceptuades per
l’acord de creació, les referents a les funcions de direcció i
vigilància que exerceixi el Servici Aranés dera Salut i les de
contractació i d’altres de caràcter administratiu a que es
refereixen 217 i 225 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
1.3. La societat “Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats,
S.L.” s’adscriu al Servici Aranés dera Salut.
Article 2. Objecte social
L’objectiu d’aquesta empresa mercantil de capital íntegrament
públic és la gestió i l’administració dels serveis traspassats de la
Generalitat de Catalunya a l’Administració del Conselh Generau
d’Aran en matèria sanitària i social, com també la gestió i
l’administració dels centres, els serveis i els establiments de
protecció de la salut i d’atenció sanitària, sociosanitària, de salut
mental i d’atenció social que determini el Servici Aranés dera
Salut, dels programes institucionals en matèria de promoció i
protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència social,
sanitària i sociosanitària i rehabilitació, i dels serveis i les
prestacions del sistema sanitari públic i del sistema de protecció
i assistència social, principalment en l’àmbit territorial de la Val
d’Aran.
Article 3. Funcions
3.1. Les funcions de la societat “Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, S.L.” són les següents:
a) La prestació d’una atenció sanitària integrada, que vinculi les
actuacions d’atenció primària, atenció hospitalària i
especialitzada, atenció sociosanitària i de salut mental
b) La prestació de serveis socials
c) El desenvolupament de programes d’investigació en l’àmbit
de la salut i l’atenció social i la col·laboració amb la universitat i
la resta d’institucions competents en matèria de docència, recerca
i divulgació cultural en matèries sanitàries i socials
d) La participació en la promoció de campanyes o tasques de
medicina preventiva, d’acord amb els principis fixats pel Servici
Aranés dera Salut
e) El desenvolupament de totes les actuacions que siguin
necessàries per al compliment dels seus objectius, com també de
les actuacions en relació amb les funcions esmentades
anteriorment que li siguin encomanades
3.2. En l’exercici d’aquestes funcions, la societat podrà gestionar
els recursos físics que posseeixi per qualsevol títol, i podrà
autoritzar-ne l’ús, total o parcial, a favor d’entitats públiques o
privades per al desenvolupament d’activitats assistencials
convingudes o contractades pel Servici Aranés dera Salut, amb
subjecció a la normativa aplicable.
Article 4. Domicili social
4.1. El domicili social radicarà a la localitat de Vielha, amb seu
social al Conselh Generau d’Aran, Çò de Saforcada s/n.
4.2. Per acord del Consell d’Administració podrà traslladar-se el
domicili social dins del territori de la Val d’Aran, així com crear
i suprimir sucursals, agències o delegacions que el
desenvolupament d’activitats de la societat aconselli.
Article 5. Duració social
La societat es constitueix per temps indefinit i iniciarà les seves
operacions a partir de la data de constitució legal, un cop inscrita
en el Registre Mercantil la corresponent escriptura pública i
obtinguda la seva personalitat jurídica pròpia.
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TÍTOL 2
Capital i patrimoni de la societat
Article 6. Capital social
6.1. El capital social es fixa en cinc mil euros (5.000,00 euros) i
serà representat en cinquanta (50) participacions socials de cent
euros (100,00 euros) cadascuna d’elles, completament subscrites
i alliberades, i intransferibles del seu únic titular, el Servici
Aranés dera Salut, totalment desemborsades en l’acte de
constitució de la societat.
6.2. Aquestes participacions socials, numerades correlativament
de l’1 al 50, ambdues incloses, són iguals, acumulables,
indivisibles i intransferibles a terceres persones i formen el
patrimoni social inicial, que no pot ser destinat a altres finalitats
diferents a les fixades en l’objecte social d’aquests estatuts,
exceptuant el que estableix l’article 283.1.d) del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
6.3. La societat no podrà acordar ni garantir l’emissió
d’obligacions o altres valors negociables agrupats en emissions.
Article 7. Forma de les participacions
7.1. Les participacions tindran la forma de talonari i aniran
signades pel president de la societat i un altre membre del
Consell d’Administració, designat a l’efecte.
7.2. Les participacions hauran contenir els requisits de l’article
47 de la Llei 1567/89, de 22 de desembre, sobre societats
limitades.
7.3. Les participacions representatives del capital social no
podran incorporar-se a títols negociables, ni representar-se
mitjançant anotacions en compte ni nomenar-se accions.
7.4. Les participacions socials no es representaran en cap cas per
títols especials, nominatius o al portador, ni s’expediran
resguards acreditatius d’una o diverses participacions socials.
L’únic títol de propietat serà l’escriptura fundacional i, en la resta
de supòsits de modificació del capital social, els altres documents
públics que puguin atorgar-se.
Article 8. Patrimoni
8.1. El patrimoni de la societat “Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, S.L.” és constituït pels béns que li són
adscrits. L’adscripció no implica la transmissió del domini ni la
desafectació dels béns. Així mateix, també és constituït pels béns
i els drets, materials o immaterials, que produeixi o adquireixi,
els quals passen a formar part del patrimoni propi.
8.2. Es poden constituir drets reals d’aprofitament sobre els béns
de domini públic a favor de la societat “Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, S.L.”. En aquest cas s’estarà al que
disposa l’article 216 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Article 9. Inventari i registre
9.1. Els béns de domini públic adscrits a la societat “Aran Salut,
Servicis Assistenciaus Integrats, S.L.” han de constar amb
aquesta circumstància a l’inventari de béns del Servici Aranés
dera Salut i se n’ha d’estendre una nota informativa al Registre
de la Propietat.
9.2. La societat “Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats,
S.L.” haurà de formar un inventari dels seus béns i drets, el qual
s’integrarà a l’inventari general consolidat del Servici Aranés
dera Salut mitjançant un annex.
Article 10. Recursos econòmics
Els recursos econòmics de la societat són constituïts per:
a) Els ingressos procedents de la prestació dels seus serveis
b) Els ingressos procedents dels beneficis produïts per les
societats filials o per les societats en les quals participa
c) Els rendiments dels béns que formen part del patrimoni de la
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societat i els valors que adquireixi en l’exercici de les seves
funcions
d) Els crèdits assignats en els pressupostos del Conselh Generau
d’Aran a través del Servici Aranés dera Salut
e) Les aportacions d’altres entitats públiques
f) Les subvencions, les donacions i les aportacions de tota mena
que facin a favor seu altres entitats, organismes públics o privats
i particulars
g) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits
h) Qualsevol altra aportació que li sigui atribuïda
Article 11. Tarifes i preus de serveis
Les tarifes i/o els preus dels serveis que presta societat “Aran
Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, S.L.”, com també les
possibles exempcions i/o bonificacions, els fixarà el Conselh
Generau d’Aran, a proposta del Servici Aranés dera Salut.
TÍTOL 3
Òrgans de govern
Article 12. Òrgans de la societat
Els òrgans de govern de la societat “Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, S.L.” són les següents:
a) La Junta General
b) El Consell d’Administració
c) La Direcció-gerència
CAPÍTOL 1
La Junta General
Article 13. La Junta General
13.1. El Consell de Direcció del Servici Aranés dera Salut ha
d’exercir, en la forma que determini la legislació de règim local
vigent, les funcions de Junta General de la societat, amb les
atribucions que la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada i
aquests estatuts atribueixen a aquest òrgan social, d’acord amb el
previst en l’article 220 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
13.2. La Junta General serà presidida pel president del Consell de
Direcció del Servici Aranés dera Salut o, en la seva absència, per
la persona que el reemplaci.
13.3 Actuarà com a secretari de la Junta General, qui ho sigui del
Consell de Direcció del Servici Aranés dera Salut, però es podrà
delegar aquesta funció. El secretari tindrà atribuïdes les facultats
de preparar l’ordre del dia; cursar les convocatòries d’acord amb
les instruccions del President; redactar les actes, tenir cura dels
llibres d’aquestes i de l’arxiu i certificar els acords i aquelles
altres que li siguin encomanades pels òrgans de la societat.
Article 14. Classes de juntes
14.1. Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries
i seran convocades en un o altre sentit. La seva convocatòria, així
com la seva constitució, el règim de votacions i l’adopció
d’acords i el procediment de funcionament, s’han d’ajustar a les
disposicions legals aplicables a aquests actes, segons la legislació
de règim local vigent.
14.2. La Junta General Ordinària es reunirà obligatòriament
durant el primer semestre de l’exercici corrent, en el lloc, dia i
hora que determini el president de la Junta, a proposta del
Consell d’Administració, per censurar la gestió social; aprovar, si
s’escau, els comptes, l’inventari i el balanç de l’exercici anterior,
i decidir sobre l’aplicació del resultat, així com per tractar tots els
altres assumptes que s’hagin inclòs expressament en l’ordre del
dia.
14.3. La Junta General Extraordinària es reuneix quan la convoca
el president o el Consell d’Administració, sempre que ho exigeixi
la bona marxa de la societat o sigui necessari pels interessos
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socials i, en qualsevol cas, quan així ho sol·liciti la quarta part
dels membres de la Junta General legalment constituïda.
14.4. La Junta General quedarà vàlidament constituïda, sense
necessitat de prèvia convocatòria, sempre que hi siguin presents
la totalitat dels membres del Consell de Direcció del Servici
Aranés dera Salut i acordin per unanimitat constituir-se en Junta
Universal. Aquesta Junta tindrà competència per deliberar i
decidir sobre qualsevol tipus d’assumpte.
14.5. De cada reunió s’estendrà una acta, la qual serà aprovada i
constarà en els termes que determini la legislació administrativa
i mercantil, i s’inscriurà en el llibre d’actes de l’organisme, amb
la signatura del president i del secretari i en el llibre de les
decisions del soci únic als efectes de l’article 127 de la Llei de
societats de responsabilitat limitada, amb les formalitats
corresponents. Un cop aprovada l’acta, els acords seran
immediatament executius, llevat d’una disposició legal o
jurisdiccional en contra.
Article 15. Competències
15.1. El Consell de Direcció del Servici Aranés dera Salut, en
funcions de Junta General de la societat, tindrà les següents
facultats, sens perjudici de les competències atribuïdes per
l’article 13.2 a la Junta General Ordinària:
a) Nomenar, revocar, ratificar i/o separar els membres del
Consell d’Administració
b) Nomenar i, si s’escau, separar del càrrec, el director-gerent i la
resta de càrrecs de l’estructura de gestió i administració, a
proposta del Consell d’Administració
c) Modificar els Estatuts Socials, d’acord amb les normes legals
o estatutàries que siguin aplicables al procediment de
modificació
d) Augmentar o disminuir el capital social, respectant sempre el
mínim legal establert
e) Acordar la transformació, fusió i escissió de la societat
f) Acordar la dissolució de la societat
g) Decidir sobre qualsevol assumpte que sigui d’interès per a la
societat i que a proposta del Consell d’Administració o de la
Direcció-gerència, s’inclogui en l’ordre del dia de la
convocatòria
h) Qualsevol altre assumpte que la Llei de Societats de
Responsabilitat Limitada atribueixi a la Junta General
15.2. La Junta General podrà impartir instruccions a l’òrgan
d’administració o sotmetre a autorització l’adopció pel dit òrgan
de decisions o acords sobre determinats assumptes de gestió, sens
perjudici del que estableix l’article 63 de la Llei de societats de
responsabilitat limitada.
CAPÍTOL 2
El Consell d’Administració
Article 16. Composició
16.1. El Consell d’Administració és l’òrgan social de gestió,
administració i representació permanent de la societat, format per
un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, que seran
escollits i nomenats per la Junta General, un dels quals serà el
president del Consell de Direcció del Servici Aranés dera Salut
que presidirà el Consell d’Administració. Així mateix, el Consell
nomenarà la persona que, pertanyent-hi o no, exercirà el càrrec
de secretari del Consell d’Administració.
16.2. Aquests càrrecs tindran una durada de quatre (4) anys
coincidents amb la renovació electoral del Conselh Generau
d’Aran i podran ser reelegits per períodes d’igual durada
màxima.
16.3. No podran ocupar càrrecs en el Consell d’Administració les
persones que estiguin incloses en les incompatibilitats legalment
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establertes, així com aquelles a les que es refereix l’article 58.3
de la Llei 2/95, de 23 de març.
16.4. El Consell d’Administració està representat per a l’exercici
de les seves competències pel seu president o per un o més
administradors en qui el Consell d’Administració delegui la seva
representació i, amb aquest caràcter, representarà la societat en
judici i fora d’ell; podrà comparèixer sense necessitat de poder
previ i especial davant tota classe de jutjats i tribunals, Estat,
comunitats autònomes, corporacions locals i altres ens públics, i
davant tota classe de persones privades, físiques o jurídiques, fins
i tot el Banc d’Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar
les substitucions necessàries per al compliment d’aquests fins.
Article 17. Competències
17.1. Corresponen al Consell d’Administració les funcions
següents:
a) Fixar els criteris d’actuació de la societat “Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, S.L.” dins el marc dels seus objectius
b) Elaborar anualment el programa d’actuació, d’inversions i de
manteniment
c) Aprovar la memòria anual de l’entitat
d) Elaborar el pressupost d’explotació i de capital de la societat
“Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, S.L.”
e) Avaluar periòdicament els programes d’actuació i els seus
resultats
f) Aprovar la plantilla de personal laboral, com també el seu
règim retributiu, dins els límits legalment establerts
g) Actuar com a òrgan de contractació en els contractes d’obres,
subministraments, gestió de serveis públics, consultoria,
assistència, serveis i treballs específics i concrets no habituals,
com també en els restants contractes previstos en la legislació
sobre contractació administrativa
h) Aprovar els convenis i els acords de col·laboració que
s’estableixin amb entitats públiques o privades
i) Proposar a la Junta General el nomenament i, si s’escau, la
separació del càrrec, de director-gerent i de la resta de càrrecs de
l’estructura de gestió i administració
j) Informar a la Junta General i proposar al Conselh Generau
d’Aran l’aprovació de les característiques i la destinació de les
operacions de crèdit
k) Aprovar les operacions de tresoreria que no excedeixin
l’import que el Conselh Generau d’Aran hagi fixat de manera
general per als organismes i empreses que en depenen o per a
l’entitat, i informar a la Junta General i proposar al Conselh
Generau d’Aran les que excedeixin aquell import
l) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i determinar les
atribucions del director-gerent en aquesta matèria i les dels
càrrecs de l’estructura de gestió i administració, si s’escau
m) Exercir tota mena d’accions, excepcions, recursos i
reclamacions administratives i judicials en defensa dels drets i els
interessos de l’entitat. En cas d’urgència, aquesta facultat podrà
ser exercida pel president, el qual en donarà compte al Consell
d’Administració en la primera reunió que es convoqui
n) Qualsevol altra funció no atribuïda expressament a un altre
òrgan
17.2. El Consell d’Administració pot delegar les seves funcions
en el director-gerent i en els càrrecs de l’estructura de gestió i
administració, llevat d’aquelles que s’esmenten als punts a), b),
c), d), e), h), i), j), l) i m).
Article 18. Règim de funcionament
18.1. El Consell d’Administració es reuneix almenys una vegada
cada dos mesos, mitjançant convocatòria del president. També el
convocarà el president quan hi hagi la sol·licitud escrita de, com
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a mínim, un terç del nombre de membres del Consell, indicant els
punts a tractar en l’ordre del dia. En aquest darrer cas, el
president convocarà el Consell en el termini de set dies des de la
recepció de la sol·licitud, i hauran de constar a l’ordre del dia els
punts que hi estiguin inclosos, a més d’aquells altres que el
president estimi pertinents.
18.2. Per tal que en sigui vàlida la constitució, s’exigeix la
concurrència, presents o representats, de la majoria absoluta dels
membres. Els acords s’han d’adoptar per majoria absoluta dels
administradors presents, llevat que una disposició legal estableixi
un quòrum diferent. En cas d’empat, el president tindrà vot de
qualitat.
18.3. A les reunions del Consell d’Administració també hi
assistiran el secretari i els càrrecs de l’estructura de gestió i
administració que determini el mateix Consell. El secretari, en
cas de no ser membre del Consell, i els restants càrrecs
esmentats, si s’escau, assistiran a les reunions amb veu però
sense vot. Així mateix el president podrà disposar l’assistència a
les sessions del Consell d’Administració de persones que no en
formin part, amb veu però sense vot.
18.4. Els acords del Consell d’Administració es reflectiran en
actes, les quals es transcriuran en el llibre corresponent amb la
signatura del president i del secretari. En cas d’absència o
impossibilitat del secretari, assistirà a la reunió i aixecarà acta la
persona que determini el Consell mateix.
CAPÍTOL 3
La Direcció-gerència
Article 19. Designació
19.1. La Direcció-gerència és l’òrgan social en qui recau la gestió
i la direcció immediates de les activitats diàries de la societat, de
conformitat amb les directrius i ordres del Consell
d’Administració i dels acords de la Junta General.
19.2. El Director-gerent és nomenat per la Junta General a
proposta del Consell d’Administració.
19.3. El Director-gerent assistirà amb veu, però sense vot, als
efectes d’ésser informat i informar sobre les gestions realitzades,
a les reunions del Consell d’Administració i a les Juntes Generals
ordinàries i extraordinàries.
Article 20. Funcions
Corresponen al director-gerent les funcions següents:
a) Formular propostes pel que fa a la planificació i la
programació de les activitats de l’entitat
b) Dirigir, gestionar, coordinar, inspeccionar i controlar totes les
unitats, els serveis, les instal·lacions, les dependències i les
activitats de l’entitat
c) Executar els acords del Consell d’Administració
d) Contractar el personal i exercir-ne el comandament, sens
perjudici del que preveu l’article 16.1.f) i i)
e) Administrar el patrimoni de l’entitat
f) Gestionar, controlar i inspeccionar les finances i la
comptabilitat
g) Ordenar els pagaments amb l’abast i els límits que li atribueix
el Consell d’Administració
h) Representar la societat, per delegació del Consell
d’Administració, tant en judici com en l’activitat extrajudicial,
sens perjudici de la representació institucional de l’entitat que té
el president
i) Atorgar poders amb les facultats que detalli d’entre les que li
corresponen, i donar-ne compte al Consell d’Administració
j) Exercir totes les funcions que el Consell d’Administració li
delegui
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TÍTOL 4
Règim de personal
Article 21. Vinculació
21.1. El personal de la societat “Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, S.L.” és contractat i es regeix d’acord
amb les normes civils, mercantils o laborals aplicables en cada
cas.
21.2. Els funcionaris o personal laboral de les Administracions
Públiques o el personal de la Seguretat Social que s’adscriguin a
l’entitat o hi passin a prestar serveis, ho han de fer de conformitat
amb el que preveu la legislació respectiva que els sigui
d’aplicació en cada moment i amb respecte dels drets i
condicions que tinguin reconeguts.
21.3. El personal facultatiu de la Seguretat Social pot ser adscrit
a l’entitat en comissió de serveis.
Article 22. Selecció
La selecció del personal es farà atenent els principis d’igualtat,
publicitat, capacitat i mèrit.
TÍTOL 5
Exercici social i comptes anuals
Article 23. Exercici social
L’exercici social coincidirà amb l’any natural, llevat del primer
exercici social, que s’iniciarà el dia d’atorgament de l’escriptura
fundacional i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.
Article 24. Coordinació pressupostària, financera i comptabilitat
24.1. La societat “Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats,
S.L.” està subjecta a la programació, a la coordinació
pressupostària i financera i a la tresoreria del Servici Aranés dera
Salut, per mitjà dels plans i els programes comuns que aprova
l’òrgan competent.
24.2. Els estats de previsió de les despeses i dels ingressos de la
societat “Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, S.L.”
s’han d’integrar en el pressupost general del Servici Aranés dera
Salut.
24.3. La societat “Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats,
S.L.” està sotmesa al règim de comptabilitat pública, sens
perjudici que s’adapti a la legislació mercantil aplicable i al Pla
General de Comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles.
Article 25. Comptes anuals
Dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici
social, el Consell d’Administració formularà els comptes anuals,
l’informe de gestió i, en el seu cas, la proposta d’aplicació de
resultats. Els esmentats documents seran tramesos al Servici
Aranés dera Salut i al Conselh Generau d’Aran, els quals haurà
d’adoptar els acords pertinents dintre del primer semestre de cada
any.
Article 26. Donacions
En cap cas els òrgans de la societat podran atorgar subvencions o
fer donacions que responguin a criteris de mera liberalitat.
Article 27. Dipòsit
Dintre del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals,
aquests seran dipositats, juntament amb la certificació
acreditativa de l’aprovació dels comptes i de l’aplicació del
resultat, al Registre mercantil, en la forma establerta per la Llei.
Article 28. Responsabilitat
Els membres dels òrgans de govern de la societat respondran
civilment davant del Servici Aranés dera Salut i del Conselh
Generau d’Aran dels seus actes i omissions que per dol, culpa o
negligència greu, haguessin causat danys greus a aquestes
institucions, a la societat o a tercers, si aquests últims haguessin
estat indemnitzats pel Govern d’Aran i/o els organismes que en
depenen. L’exigència d’aquesta responsabilitat es farà efectiva
per la via civil.
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TÍTOL 6
Dissolució de la societat
Article 29. Dissolució
La societat es dissoldrà per impossibilitat de complir amb la seva
finalitat, per no ser necessària per la finalitat per la qual va ser
constituïda o per qualsevol de les causes legalment establertes.
Article 30. Liquidació
Pel que fa a la dissolució i liquidació, s’estarà en el que disposa
en aquesta matèria la Llei 2/95, de 23 de març, de Societats de
Responsabilitat Limitada, així com el Reial decret legislatiu
781/86, de 18 d’abril, i l’article 226 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
ANONCI

De organisme autonòm Servici Aranés dera Salut sus aprobació
definitiva d’uns estatuts.
Transcorrut eth tèrme d’exposicion publica der acòrd
d’aprobacion iniciau dera constitucion e es estatuts qu’an de
regir era societat de responsabilitat limitada “Aran Salut,
Servicis Assistenciaus Integrats, S.L.”, mejançant anonci inserit
en BOP num. 139, d’11 de noveme de 2003 e en DOGC num.
4007, d’11 de noveme de 2003 e dat que non s’a presentat cap de
reclamacion ne allegacion, cossent damb er article 201 deth
ROAS, se procedís ara publicacion integra deth tèxte des
Estatuts dera societat nomentada.
ESTATUTS
Qu’an de regir era societat de responsabilitat limitada
“Aran Salut, Servicis Assistenciaus Intregrats, S.L.”
TITOL 1
Denominacion, naturalesa, foncions, domicili e duracion
Article 1. Constitucion, denominacion e règim juridic
1.1. Era societat nomenada “Aran Salut, Servicis Assistenciaus
Integrats, S.L.” ei ua societat mercantil de caracter comarcau en
territòri dera Val d’Aran qu’adòpte era forma de societat
unipersonau de responsabilitat limitada, de capitau integrament
public desemborsat ena sua totalitat peth Servici Aranés dera
Salut, organisme autònom depenent deth Conselh Generau
d’Aran.
1.2. Aguesta societat se constituirà e regirà pes presents estatuts
er acòrd dera sua constitucion; pes normes generaus
administratives que l’afecten e pera Lei 2/95, de 23 de març, de
Societats de Responsabilitat Limitada, e sosmet era sua activitat
as normes de dret civiu, dret mercantil e dret laborau que li
siguen d’aplicacion, sense perjudici des matèries exceptuades
per acòrd de creacion, es referentes as foncions de direccion e
vigilància qu’exercís eth Servici Aranés dera Salut e es de
contractacion e d’autes de caràcter administratiu as que se
referisen 217 e 225 deth Reglament d’Òbres, Activitats e Servicis
des Ens Locaus.
1.3. Era societat “Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats,
S.L.” s’adscrieu ath Servici Aranés dera Salut.
Article 2. Objècte sociau
Er objectiu d’aguesta empresa mercantil de capitau integrament
public ei era gestion e administracion des servicis traspassats
dera Generalitat de Catalunya ara Administracion deth Conselh
Generau d’Aran en matèria sanitària e sociau, com tanben era
gestion e administracion des centres, es servicis e es establiments
de proteccion dera salut e d’atencion sanitària, sociosanitària,
de salut mentau e d’atencion sociau que determine eth Servici
Aranés dera Salut, des programes institucionaus en matèria de
promocion e proteccion dera salut, prevencion dera malautia,
assisténcia sociau, sanitària e sociosanitària e reabilitacion, e
des servicis e es prestacions deth sistèma sanitari public e deth
sistèma de proteccion e assisténcia sociau, principaument en
àmbit territoriau dera Val d’Aran.
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Article 3. Foncions
3.1. Es foncions dera societat “Aran Salut, Servicis Assistenciaus
Integrats, S.L.” son es que seguissen:
a) Era prestacion d’ua atencion sanitària integrada, que vincule
es actuacions d’atencion primària, atenció espitalària e
especializada, atencion sociosanitària e de salut mentau
b) Era prestacion de servicis sociaus
c) Eth desvolopament de programes d’investigacion en ambit
dera salut e era atencion sociau e era collaboracion damb era
universitat e era resta d’institucions competentes en matèria de
docéncia, recerca e divulgacion culturau enes matèries
sanitàries e sociaus
d) Era participacion ena promocion de campanhes o tasques de
medicina preventiva, cossent damb es principis fixats peth
Servici Aranés dera Salut
e) Eth desvolopament de totes es actuacions que siguen de
besonh entath compliment des sons objèctius, coma tanben des
actuacions en relacion damb es foncions mentades anteriorment
que li siguen encomanades
3.2. En exercici d’auestes foncions, era societat poderà gestionar
es recorsi fisics que possedisque entà quaussevolh titol, e poderà
autorizar-ne er usatge, totau o parciau, a favor d’entitats
publiques o privades entath sòn desvolopament d’activitats
assistenciaus convengudes o contractades peth Servici Aranés
dera Salut, damb subjeccion ara normatiua aplicabla.
Article 4. Domicili sociau
4.1. Eth domicili sociau radicarà ena localitat de Vielha, damb
sedença sociau en Conselh Generau d’Aran, Çò de Saforcada
s/n.
4.2. Per acòrd deth Conselh d’Administracion poderà trasladarse eth domicili sociau laguens deth territòri dera Val d’Aran,
atau coma crear e susprimir sucursaus, agencies o delegacions
qu’eth desvolopament d’activitats dera societat convengue
(conselhe).
Article 5. Duracion sociau
Era societat se constituís per temps indefinit e iniciarà es sues
operacions a partir dera data de constitucion legau, un còp
inscrita en Registre Mercantiu era corresponenta escritura
publica e obtenguda era sua personalitat juridica pròpia.
TITOL 2
Capitau e patrimòni dera societat
Article 6. Capitau sociau
6.1. Eth capitau sociau se fixe en cinc mil euros (5.000,00 euros)
e serà representat en cinquanta (50) participacions sociaus de
cent euros (100,00 euros) cadaua d’eres, completament suscrites
e aliberades, e intransferibles deth sòn unic titolar, eth Servici
Aranés dera Salut, totaument desemborsades en acte de
constitucion dera societat.
6.2. Aguestes participacions sociaus, numerades correlatiuament
der 1 ath 50, ambdues inclodides, son iguals, acumulables,
indivisibles e intransferibles a terceres persones e formen eth
patrimòni sociau iniciau, que non pòt èster destinat a d’autes
finalitats diferents as fixades en objècte sociau d’aguesti estatuts,
exceptuant çò qu’establís er article 283.1.d) deth Reglament
d’Òbres, Activitats e Servicis des Ens Locaus.
6.3. Era societat non poderà acordar ne garantir era emission
d’obligacions o autes valors negociables agrupats en emissions.
Article 7. Forma des participacions
7.1. Es participacions auràn era forma de talonari e anaràn
signades peth president dera societat e un aute membre deth
Consel d’Administracion, designat ar efecte.
7.2. Es participacions auràn de contier es requisits der article 47
dera Lei 1567/89, de 22 de deseme, sus societats limitades.
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7.3. Es participacions representatiues deth capitau sociau non
poderàn incorporar-se as titols negociables, ne representar-se
mejançant anotacions en compde ne nomentar-se accions.
7.4. Es participacions sociaus non se representaràn en cap cas
per titols especiaus, nominatius o ath portador, ne s’expediràn
resguards acreditatius d’ua o diuèrses participacions sociaus. Er
unic titol de propietat serà era escritura fondacionau e, ena resta
de supausits de modificacion deth capitau sociau, es autes
documents publics que poguen atrejar-se.
Article 8. Patrimòni
8.1. Eth patrimòni dera societat “Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, S.L.” se constituís pes béns que li son
adscrits. Era adscripcion non implique era transmission deth
domini ne era desafectacion des bens. Atau madeish, tanben ei
constituit pes béns e drets, materiaus o immateriaus, que siguen
produits o adquerits, es quaus passen a formar part deth
patrimòni pròpi.
8.2. Se pòden constituir drets reaus d’aprofitament sus es béns de
domini public a favor dera societat “Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, S.L.”. En aguest cas s’estarà a çò que
dispause er article 216 deth Reglament d’Òbres, Activitats e
Servicis des Ens Locaus.
Article 9. Inventari e registre
9.1. Es béns de domini public adscrits ara societat “Aran Salut,
Servicis Assistenciaus Integrats, S.L.” an de constar damb
aguesta circonstància en inventari de béns deth Servici Aranés
dera Salut e se n’a d’enviar ua nota informatiua ath Registre
dera Propietat.
9.2. Era societat “Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats,
S.L.” aurà de formar un inventari des sòns béns e drets, es quaus
s’integraràn en inventari generau consolidat deth Servici Aranés
dera Salut mejançant un anèx.
Article 10. Recorsi econòmics
Es recorsi econòmics dera societat son constituits per:
a) Es ingressi procedents dera prestacion des sons servicis
b) Es ingressi procedents des beneficis produsits pes societats
filiaus o pes societats enes quaus participe
c) Es rendiments des béns que formen part deth patrimòni dera
societat e es valors que s’adquerisen en exercici des sues
foncions
d) Es crèdits assignats enes pressupòsti deth Conselh Generau
d’Aran a trauès deth Servici Aranés dera Salut
e) Es aportacions d’autes entitats publiques
f) Es subvencions, es donacions e es aportacions de tota sòrta
que se hesquen a favor d’autes entitats, organismes publics o
privats e particulars
g) Es crèdits e es préstecs que li siguen concedits
h) Quaussevolh auta aportacion que li sigue atribusida
Article 11. Tarifes e pretzi de servicis
Es tarifes e/o es pretzi des servicis que preste era societat “Aran
Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, S.L.”, com tanben es
possibles exempcions e/o bonificacions, les fixarà eth Conselh
Generau d’Aran, a prepausa deth Servici Aranés dera Salut.
TITOL 3
Òrgans de govern
Article 12. Òrgans dera societat
Es òrgans de govern dera societat “Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, S.L.” son es que seguissen:
a) Era Junta Generau
b) Eth Conselh d’Administracion
c) Era Direccion-geréncia
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CAPITOL 1
Era Junta Generau
Article 13. Era Junta Generau
13.1. Eth Conselh de Direccion deth Servici Aranés dera Salut a
d’exercir, ena forma que determine era legislacion de règim
locau vigent, es foncions dera Junta Generau dera societat,
damb es atribucions qu’era Lei de Societats de Responsabilitat
Limitada e aguesti estatuts atribuisen ad aguest òrgan sociau,
cossent damb çò previst en article 220 deth Reglament d’Òbres,
Activitats e Servicis des Ens Locaus.
13.2. Era Junta Generau serà presidida peth president deth
Conselh de Direccion deth Servici Aranés dera Salut o, ena sua
abséncia, pera persona que le reemplace.
13.3. Actuarà coma secretari dera Junta Generau, eth madeish
qu’ac sigue deth Conselh de Direccion deth Servici Aranés dera
Salut, mès se poderà delegar aguesta foncion. Eth secretari aurà
atribuïdes es facultats de preparar era orde deth dia; cursar es
convocatòries d’acòrd damb es instruccions deth President;
redactar es actes, suenhar es libres d’aguestes e der arxiu e
certificar es acòrds e aqueres autes que li siguen encomanades
pes òrgans dera societat.
Article 14. Classes de Juntes
14.1. Es Juntes Generaus poderàn èster ordinàries o
extraordinàries e seràn convocades en un o aute sentit. Era sua
convocatòria, atau coma era sua constitucion, eth regim de
votacions e era adopcion d’acòrds e eth procediment de
foncionament, s’an d’ajustar as disposicions legaus aplicables a
aguestes actes, segontes era legislacion de regim locau vigenta.
14.2. Era Junta Generau Ordinària se reunirà obligatòriament
ath long deth prumèr semestre der exercici corrent, en lòc, dia e
ora que determine eth president dera Junta, a prepausa deth
Conselh d’Administracion, entà censurar era gestion sociau;
aprobar, se s’escatz, es compdes, er inventari e eth balanç der
exercici anterior, e decidir sus era aplicacion deth resultat, atau
coma entà tratar toti es autes assumptes que s’agen includit
expressament ena orde deth dia.
14.3. Era Junta Generau Extraordinària se reunís quan ei
convocada peth president o peth Conselh d’Administracion,
tostemp qu’ac exigisque eth bon foncionament dera societat o
sigue de besonh pes interessi sociaus e, en quaussevolh cas, quan
atau ac sollicite era quarta part des membres dera Junta
Generau legaument constituida.
14.4. Era Junta Generau quedarà validament constituida, sense
era besonh de previa convocatòria, tostemp que i siguen presents
era totalitat des membres deth Conselh de Direccion deth Servici
Aranés dera Salut e acòrden per unanimitat constituir-se en
Junta Universau. Aguesta Junta aurà competéncia entà deliberar
e decidir sus quaussevolh tipe d’assumpte.
14.5. De cada reunion s’estierà ua acta, era quau serà aprovada
e constarà enes tèrmes que determine era legislacion
administrativa e mercantil, e s’inscriuerà en libre d’actes der
organisme, damb era signatura deth president e deth secretari e
en libre des decisions deth soci unic as efectes der article 127
dera Lei de societats de responsabilitat limitada, damb es
formalitats corresponentes. Un còp aprovada era acta, es acòrds
seràn immediatament executius, a excepción d’ua disposicion
legau o jurisdiccionau en contra.
Article 15. Competéncies
15.1. Eth Conselh de Direccion deth Servici Aranés dera Salut,
en foncions de Junta Generau dera societat, aurà es seguents
facultats, sense perjudici des competéncies atribusides per
article 13.2 ena Junta Generau Ordinària:
a) Nomentar, revocar, ratificar e/o separar es membres deth
Conselh d’Administracion
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b) Nomentar e, se s’escatz, separar deth cargue, eth directorgerent e era resta de cargues dera estructura de gestion e
administracion, a prepausa deth Conselh d’Administracion
c) Modificar es Estatuts Sociaus, cossent damb es normes legaus
o estatutàries que siguen aplicables ath procediment de
modificacion
d) Augmentar o redusir eth capitau sociau, respectant tostemp
eth minim legau establert
e) Acordar era transformacion, fusion e escission dera societat
f) Acordar era dissolucion dera societat
g) Decidir sus quaussevolh assumpte que sigue d’interès entara
societat e qu’a prepausa deth Conselh d’Administracion o dera
Direccion-geréncia, s’inclodisque ena orde deth dia dera
convocatòria
h) Quaussevolh aute assumpte qu’era Lei de Societats de
Responsabilitat Limitada atribuisque ara Junta Generau
15.2. Era Junta Generau poderà impartir instruccions ar òrgan
d’administracion o sosmete a autorizacion era adopcion peth
nomentat òrgan de decisions o acòrds sus determinats assumptes
de gestion, sense perjudici de çò qu’establís er article 63 dera
Lei de Societats de Responsabilitat Limitada.
CAPITOL 2
Eth Conselh d’Administracion
Article 16. Composicion
16.1. Eth Conselh d’Administracion ei er òrgan sociau de
gestion, administracion e representacion permanent dera
societat, format per un minim de tres (3) e un maxim de cinc (5)
membres, que seràn escuelhuts e nomenats pera Junta Generau,
un des quaus serà eth president deth Conselh de Direccion deth
Servici Aranés dera Salut que presidirà eth Conselh
d’Administracion. Atau madeish, eth Conselh nomenarà era
persona que, pertanhenti o non, exercirà eth cargue de secretari
deth Conselh d’Administracion.
16.2. Aguesti cargues auràn ua durada de quate (4) ans
coincidents damb era renovacion electorau deth Conselh
Generau d’Aran e poderàn èster reelegits per periòdes dera
madeisha durada maxima.
16.3. Non poderàn ocupar cargues en Conselh d’Administracion
es persones qu’estuguen incluides enes incompatibilitats
legaument establèrtes, atau coma aqueres as que se referís er
article 58.3 dera Lei 2/95, de 23 de març.
16.4. Eth Conselh d’Administracion ei representat entar exercici
des sues competéncies peth sòn president o per un o mès
administradors en qui eth Conselh d’Administracion delegue era
sua representacion e, damb aguest caràcter, representarà era
societat en judici e dehora d’eth; poderà comparèisher sense era
besonh de poder previ e especiau dauant tota classe de jutjats e
tribunaus, Estat, comunitats autònomes, corporacions locaus e
autes ens publics, e dauant tota classe de persones privades,
fisiques o juridiques, enquia tot eth Banc d’Espanya e es sues
sucursaus. Tanben poderà autrejar es substitucions de besonh
entath compliment d’aguesti fins.
Article 17. Competéncies
17.1. Corresponen ath Conselh d’Administracion es foncions
seguents:
a) Fixar es critèris d’actuacion dera societat “Aran Salut,
Servicis Assistenciaus Integrats, S.L.” ath laguens deth marc des
sòns objectius
b) Elaborar anuaument eth programa d’actuacion, d’inversions
e de manteniment
c) Aprobar era memòria anuau dera entitat
d) Elaborar eth pressupòst d’explotacion e de capitau dera
societat “Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, S.L.”
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e) Avalorar periòdicament es programes d’actuacion e es sòns
resultats
f) Aprovar era plantilha de personau laborau, coma tanben eth
sòn regim retributiu, laguens des limits legaument establèrts
g) Actuar coma òrgan de contractacion enes contractes d’òbres,
subministraments, gestion de servicis publics, consultòria,
assisténcia, servicis e trebalhs especifics e concrets non abituaus,
coma tanben enes restants contractes previsti ena legislacion sus
contractacion administrativa
h) Aprovar es convènis e es acòrds de collaboracion que
s’establisen damb entitats publiques o privades
i) Prepausar ara Junta Generau eth nomenament e, se s’escatz,
era separacion deth cargue, de director-gerent e dera resta de
cargues dera estructura de gestion e administracion
j) Informar ara Junta Generau e prepausar ath Conselh Generau
d’Aran era aprovacion des caracteristiques e era destinacion des
operacions de crèdit
k) Aprobar es operacions de tresaureria que non excedeisquen
der impòrt qu’eth Conselh Generau d’Aran age fixat de manèra
generau entàs organismes e empreses qu’en depenen o entara
entitat, e informar ara Junta Generau e prepausar ath Conselh
Generau d’Aran es qu’exedisquen d’aqueth impòrt
l) Fixar es criteris d’ordenacion de pagaments e determinar es
atribucions deth director-gerent en aguesta matèria e es des
cargues dera estructura de gestion e administracion, se s’escatz
m) Exercir tota sòrta d’accions, excepcions, recorsi e
reclamacions administratives e judiciaus en defensa des drets e
es interessi dera entitat. En cas d’urgéncia, aguesta facultat
poderà èster exercida peth president, eth quau en darà compde
ath Conselh d’Administracion ena prumèra reunion que se
convoque
n) Quaussevolh auta funcion non atribuida expressament a un
aute òrgan
17.2. Eth Conselh d’Administracion pòt delegar es sues foncions
en director-gerent e enes cargues dera estructura de gestion e
administracion, lheuat d’aqueres que se nomenten as punts a),
b), c), d), e), h), i), j), l) i m).
Article 18. Regim de foncionament
18.1. Eth Conselh d’Administracion se reunís aumens un viatge
cada dos mesi, mejançant convocatòria deth president. Tanben
convocarà eth president quan i age era sollicitud escrita de, com
a minim, un terç deth nòmbre de membres deth Conselh, indicant
es punts a tratar ena orde deth dia. En aguest darrèr cas, eth
president convocarà eth Conselh en eth tèrme de set dies enquia
era recepcion dera sollicitud, i auràn de constar ena orde deth
dia es punts que i estuguen incloidi, a mès d’aqueri autes qu’eth
president creigue pertinents.
18.2. Pr’amor qu’en sigue valida era constitucion, s’exigís era
concorréncia, presents o representats, dera majoria absoluta des
membres. Es acòrds s’an d’adoptar per majoria absòluta des
administradors presents, a exepcion qu’ua disposicion legau
establisque un quòrum diferent. En cas d’empat, eth president
aurà vòt de qualitat.
18.3. Enes reunions deth Conselh d’Administracion tanben i
assistiràn eth secretari e es cargues dera estructura de gestion e
administracion que determine eth madeish Conselh. Eth
secretari, en cas de non èster membre deth Conselh, e es restants
cargues mentats, se s’escatz, assistiràn as reunions damb veu
mès sense vòt. Atau madeish eth president poderà dispausar era
assisténcia as sessions deth Conselh d’Administracion de
persones que non en formen part, damb veu mès sense vòt.
18.4. Es acòrds deth Conselh d’Administracion se reflectiràn
enes actes, es quaus se transcrieuràn en libre corresponent damb
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era signatura deth president e deth secretari. En cas d’abséncia
o impossibilitat deth secretari, assistirà ara reunion e lheuarà
acta era persona que determine eth Conselh madeish.
CAPÍTOL 3
Era Direccion-geréncia
Article 19. Designacion
19.1. Era Direccion-geréncia ei er òrgan sociau en qui requè era
gestion e era direccion immediates des activitats diàries dera
societat, de conformitat damb es directritzs e ordes deth Conselh
d’Administracion e des acòrds dera Junta Generau.
19.2. Eth Director-gerent ei nomenat pera Junta Generau a
prepausa deth Conselh d’Administracion.
19.3. Eth Director-gerent assistirà damb veu, mès sense vòt, as
efectes d’èster informat e informar sus es gestions realizades, as
reunions deth Conselh d’Administracion e as Juntes Generaus
ordinàries e extraordinàries.
Article 20. Foncions
Corresponen ath director-gerent es foncions que seguissen:
a) Formular prepauses per çò que hè ara planificacion e ara
programacion des activitats dera entitat
b) Dirigir, gestionar, coordinar, inspeccionar e contròtlar totes es
unitats, es serveis, es installacions, es dependéncies e es
activitats dera entitat
c) Executar es acòrds deth Conselh d’Administracion
d) Contractar eth personau e exercir-ne eth comandament, sense
damnatge de çò que previer er article 16.1.f) i i)
e) Administrar eth patrimòni dera entitat
f) Gestionar, contròtlar e inspeccionar es finances e era
compdabilitat
g) Ordenar es pagaments damb er artenhuda e es limits que li
atribuís eth Conselh d’Administracion
h) Representar era societat, per delegacion deth Conselh
d’Administracion, autant en judici coma ena activitat
extrajudiciau, sense damnatge dera representacion institucionau
dera entitat qu’a eth president
i) Autrejar poders damb es facultats que detalhe d’entre es que li
corresponen, e dar-ne compde ath Conselh d’Administracion
j) Exercir totes es foncions qu’eth Conselh d’Administracion li
delegue
TÍTOL 4
Regim de personal
Article 21. Vinculacion
21.1. Eth personau dera societat “Aran Salut, Servicis
Assistenciaus Integrats, S.L.” ei contractat e se regís cossent
damb es normes civius, mercantils o laboraus aplicables en cada
cas.
21.2. Es foncionaris o personau laborau des Administracions
Publiques o eth personau dera Seguretat Sociau que s’adscrieue
ara entitat o i passe a prestar servicis, ac an de hèr de
conformitat damb eth que previer era legislacion respectiva que
les sigue d’aplicacion en cada moment e damb respecte des drets
e condicions que agen reconeishuts.
21.3. Eth personau facultatiu dera Seguretat Sociau pòt èster
adscrit ara entitat en comission de servicis.
Article 22. Seleccion
Era seleccion deth personau se harà en tot atier es principis
d’igualtat, publicitat, capacitat e mèrit.
TITOL 5
Exercici sociau e compdes anuaus
Article 23. Exercici Sociau
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Er exercici sociau coincidirà damb er an naturau, a excepción
deth prumèr exercici sociau, que s’iniciarà eth dia d’atrejament
dera escritura fondacionau e finalizarà eth dia 31 de deseme
deth madeish an.
Article 24. Coordinacion pressupaustària, financèra e
compdabilitat
24.1. Era societat “Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats,
S.L.” ei subjècta ara programacion, ara coordinacion
pressupostària e financèra e ara tresaureria deth Servici Aranés
dera Salut, per miei des plans e programes comuns qu’apròve er
òrgan competent.
24.2. Es estats de prevision des despénes e des ingressi dera
societat “Aran Salut, Servicis Assistencials Integrats, S.L.” s’an
d’integrar en pressupòst generau deth Servici Aranés dera Salut.
24.3. Era societat “Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats,
S.L.” ei sosmetuda ath regim de compdabilitat publica, sense
damnatge que s’adapte ara legislacion mercantil aplicabla e ath
Plan Generau de Compdabilitat vigent entàs empreses
espanhòles.
Article 25. Compdes anuaus
Laguens des tres mesi seguents ath tancament de cada exercici
sociau, eth Conselh d’Administracion formularà es compdes
anuaus, er informe de gestion e, en sòn cas, era prepausa
d’aplicacion de resultats. Es mentats documents seràn adreçats
ath Servici Aranés dera Salut e ath Conselh Generau d’Aran, es
quaus aurà d’adoptar es acòrds pertinents laguens deth prumèr
semestre de cadan.
Article 26. Donacions
En cap cas es òrgans dera societat poderàn autrejar subvencions
o hèr donacions que responguen a critèris de mera liberalitat.
Article 27. Dipòsit
Laguens deth mes seguent ara aprovacion des compdes anuaus,
aguesti seràn dipositats, juntament damb era certificacion
acreditatiua dera aprovacion des compdes e dera aplicacion deth
resultat, ath Registre mercantil, ena forma establèrta pera lei.
Article 28. Responsabilitat
Es membres des òrgans de govern dera societat responeràn
civiument dauant deth Servici Aranés dera Salut e deth Conselh
Generau d’Aran des sòns actes e omissions que per mala
intencion, culpa o negligéncia greu, auessen causat damnatges
greus a aguestes institucions, ara societat o a tresaus, se aguesti
darrèrs auessen estat indemnizats peth Govern d’Aran e/o es
organismes qu’en depenen. Era exigéncia d’aguesta
responsabilitat se harà efectiva pera via civiu.
TITOL 6
Dissolucion dera societat
Article 29. Dissolucion
Era societat se dissoverà per impossibilitat de complir damb era
sua finalitat, per non èster de besonh pera finalitat entara quau
siguèc constituida o per quaussevolh des causes legaument
establides.
Article 30. Liquidacion
Per çò que hè ara dissolucion e liquidacion, se seguirà çò que se
dispause en aguesta matèria ena Lei 2/95, de 23 de març, de
Societats de Responsabilitat Limitada, atau coma eth Reiau
Decrèt Legislatiu 781/86, de 18 d’abriu, e er article 226 deth
Reglament d’Òbres, Activitats e Servicis des Ens Locaus.
Vielha, 23 de deseme de 2003
El sindic d’Aran, Carlos Barrera Sánchez
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