
  

Expedient: 2022/416/05.03.02  -Taxes i preus públics

EDICTE

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per 
RDL 2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, 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 26 
d’octubre de 2022, adoptà els acords relatius a l’aprovació provisional de la modificació de les 
ordenances fiscals i implantació de noves ordenances. 

Atès que aquest acord ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 212, de 4 de 
novembre de 2022 i tenint en compte que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, 
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals han esdevinguts definitius, per la qual 
cosa es procedeix a donar publicitat al text íntegre de les modificacions adoptades, als efectes de 
considerar-les vigents i fins que es procedeixi a la seva modificació o derogació expresses, d’acord 
amb l’art. 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i altres disposicions 
concordants.

Contra les ordenances definitivament aprovades 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, d’acord amb el que preveu 
l’art. 19 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
Alcoletge,  a data de signatura electrònica. 
L’alcalde
Josep Ma. Gras Charles. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ANNEX

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents, la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa del cementiri municipal, que quedarà 
redactada com s’indica: 

TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 1.- Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb 
l’establert als articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa de Cementiri Municipal”, que es regirà 
per la present Ordenança Fiscal, les normes de les quals s’ajusten al previst a l’article 58 de 
l’esmentada Llei 39/1988.

Article 2.- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de Cementiri Municipal, tals 
com: 

Assignació de drets funeraris sobre sepultures, nínxols, columbaris i panteons, mitjançant 
l’expedició dels corresponents títols funeraris, la inhumació de cadàvers, l’exhumació de 
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cadàvers, el trasllat de cadàvers, la cremació de cadàvers, la col·locació de làpides, reixats i 
adornaments o el seu moviment, la transmissió de llicències i autoritzacions, la conservació dels 
espais destinats al descans dels difunts i qualsevol altre que s’estableixi d’acord amb la 
legislació funerària que sigui aplicable i siguin autoritzats a instància de part.  

Article 3.- Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, que sol·licitin la 
concessió de l’autorització o la prestació del servei i, en el seu cas, els titulars de l’autorització 
concedida. 

Article 4.- Responsables

Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d’altres persones o entitats. A 
aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’art. 35.2 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària. 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques 
i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General 
Tributària. 

En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s’estarà a allò que s’ha 
fixat, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General 
Tributària. 

Article 5.- Exempcions subjectives

Estaran exempts de l’abonament de les taxes previstes a l’empara d’aquesta ordenança fiscal els 
serveis que es prestin amb ocasió de:

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es 
verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre que sigui 
pagada per la família dels morts.

b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.

c) Les inhumacions que ordeni l’Autoritat Judicial i que es realitzin a la fossa comú.

Article 6.- Quota tributària

La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s’obtindrà per l’aplicació de la 
següent quota/es: 
                                                                                                                              
A) Nínxols nous. Per la concessió per un període màxim de 75 anys de nínxols s’abonaran els 

següents imports (en euros); 

Preu  primer nínxol (unitat)       1.200,00 €
Preu segon nínxol (unitat) 1.500,00 €
Preu tercer nínxol (unitat) 1.000,00€
Preu quart nínxol  (unitat) 700,00 €

 Secció 1a. Tercer carrer perpendicular 

Preu  primer nínxol (unitat) 1.200
Preu segon nínxol  (unitat) 1.500
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Preu tercer nínxol  (unitat) 1.000

B) Nínxols recuperats de concessions revertides. Per la concessió per un període màxim de 75 
anys de nínxols s’abonaran els següents imports (en euros): 

Nínxols Secció 1a.

Preu  primer nínxol (unitat) 100
Preu segon nínxol (unitat) 200
Preu tercer nínxol (unitat) 150

Nínxols Secció 2a

Preu  primer nínxol (unitat) 100
Preu segon nínxol (unitat) 200
Preu tercer nínxol (unitat) 150

Nínxols Secció 1a. (carrers perpendiculars)

Preu  primer nínxol (unitat) 400
Preu segon nínxol (unitat) 500
Preu tercer nínxol (unitat) 400

Nínxols Secció 2a  Grup A

Preu  primer nínxol (unitat) 400
Preu segon nínxol  (unitat) 500
Preu tercer nínxol  (unitat) 400

Nínxols Secció 2a  Grup B

Preu  primer nínxol (unitat) 400
Preu segon nínxol  (unitat) 500
Preu tercer nínxol  (unitat) 400

Nínxols Bloc C  1a  fase

Preu  primer nínxol (unitat) 600
Preu segon nínxol  (unitat) 750
Preu tercer nínxol  (unitat) 500
Preu quart nínxol  (unitat) 350

Nínxols Bloc C  2a  fase 

Preu  primer nínxol (unitat) 600
Preu segon nínxol (unitat) 750
Preu tercer nínxol (unitat) 500
Preu quart nínxol  (unitat) 350

Nínxols Bloc D  1a  fase 

Preu  primer nínxol (unitat) 1.000
Preu segon nínxol (unitat) 1.200
Preu tercer nínxol (unitat) 800

Nínxols Bloc D   2a  fase

Preu  primer nínxol (unitat) 1.000
Preu segon nínxol  (unitat) 1.200
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Preu tercer nínxol  (unitat) 800

C) Columbaris.  

a)  Per la concessió per un període màxim de 75 anys d’un columbari: 600 €.

b) Plaques identificaves de les urnes dipositades en columbaris: 12 € / unitat

L’Ajuntament d’Alcoletge serà l’encarregat de  col·locar les plaques que identifiquen 
les urnes dipositades en els columbaris. La primera serà gratuïta. Per a la resta 
s’haurà d’abonar l’import indicat en el punt 3.b, anterior. 

D) Per la inscripció als registres municipals i emissió de títols corresponents de la concessió 
sepultures, nínxols o columbaris dins el cementiri municipal: 15,00 €

E) Per la inscripció als registres municipals i emissió de títols corresponents  de cada 
transferència de concessió que es dugui a terme  de sepultures, nínxols o columbaris, a títol 
d’herència entre pares, cònjuges i fills:  9,00 €.

F) Per la inscripció als registres municipals i emissió de títols corresponents de cada 
transferència de concessió que es dugui a terme de sepultures, nínxols o columbaris, 
diferents de la dels punts anteriors: 12,00 €.

G) Per la retirada de restes de cadàvers inhumats i el seu trasllat a sepultura, nínxol o 
columbari, dins el mateix cementiri i  a sol licitud del concessionari de la mateixa: 15,00 €.

H) En cas que es sol liciti expressament la sepultura al terra, per a persones difuntes que no es 
trobin en els supòsits previstos a l’article 5 de la present ordenança, s’haurà de satisfer una 
quota de 170,00 €, quota en la qual queden incloses les depeses que es puguin derivar de 
realitzar el sot per a l’enterrament del difunt, així com els treballs de cobertura d’aquest 
sot.

I) Per la realització de treballs de conservació i neteja del cementiri:  8,50 €. Aquest import 
s’aplicarà per a cadascun dels titulars de cessió de nínxols, sepultures o columbaris 
existents al cementiri d’Alcoletge; així com en cas de sepultures a terra. 

J) Els imports fixats en aquesta ordenança relatius a la retirada, trasllat i sepultura de restes 
es devengaran en cas que els treballs siguin realitzats expressament pels serveis municipals 
i, per tant, s’exclouran els supòsits en què aquests els duguin a terme les empreses de 
serveis funeraris autoritzades al municipi, d’acord amb les tarifes establertes a l’efecte.

K) Per treballs de reutilització de nínxols vells, consistent en obertura de nínxol, neteja del 
mateix, exhumació de restes existents, recuperació de restes i tractament de residus (nínxol 
vell), 80 €. 

                                                                                                                   
Article 7.- Acreditament

S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació dels serveis 
subjectes a gravamen, entenent-se a aquests efectes, que la susdita iniciació es produeix amb la 
sol·licitud d’aquestes.
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En cas del servei de conservació i neteja del cementiri, la quota s’acredita o merita el dia 1 de 
gener de cada exercici econòmic i tindrà caràcter irreductible, coincidint el període impositiu 
amb l’any natural. 

Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.

2. La sol·licitud de permís per la construcció de mausoleus i panteons anirà acompanyada del 
corresponent projecte i memòria, autoritzats pel facultatiu corresponent, en els termes i 
condicions descrits en aquesta ordenança. 

3. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, una 
vegada hagi estat prestat el susdit servei, pel seu ingrés directe a les Arques Municipals en 
la  forma i terminis assenyalats al Regim General de Recaptació. 

4. Als efectes indicats en l’apartat anterior el pagament de la taxa que resulti de l’aplicació 
d’aquesta Ordenança  es podrà fer en efectiu, a les oficines municipals, a través de 
transferència bancària al compte de l’Ajuntament d’Alcoletge que es determini i en el 
termini que s’assenyali i, en el seu cas, en règim d’autoliquidació, sempre que s’habilitin 
els mecanismes corresponents a l’efecte. 

Article 9.- Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a infraccions i sancions serà d’aplicació la Llei 58/2003 de 17 desembre, 
General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les seves disposicions de 
desenvolupament, segons el que es disposa en l’art. 11 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

Article 10.- Altres normes de gestió

1. Tots els nínxols, sepultures o columbaris que, per qualsevol causa, restin vacants, 
revertiran a favor de l’Ajuntament. 

2. Quan les renovacions dels nínxols i les sepultures no es realitzi al venciment del termini 
assenyalat l’Ajuntament, d’ofici i seguint els tràmits legals, es farà càrrec de les restes i del 
seu trasllat a l’ossera. 

3. Tots els materials que procedeixin dels nínxols, sepultures i columbaris que estiguin vençuts 
i desocupats passaran a dipositar-se als magatzems habilitats de l’Ajuntament d’Alcoletge 
que en donarà la destinació que resulti adient en benefici dels interessos municipals. 

4. La construcció de mausoleus, panteons així com la col·locació de làpides i altres elements 
ornamentals estarà subjecta a corresponent petició de l’interessat a l’Ajuntament 
d’Alcoletge,  així com a l’abonament de les taxes i impostos que corresponguin i, alhora, 
haurà de dur-se a terme garantint els criteris estètics assenyalats pels serveis municipals 
per garantir una coherència arquitectònica i estètica en el conjunt del cementiri municipal. 

Article 11.- Legislació aplicable. 
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En tot allò no previst en aquesta Ordenança s’estarà al que disposa el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; la 
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General 
Tributària, la Llei 8/1989 de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, i normativa concordant. 

Disposició Final.

La present Ordenança Fiscal, un cop aprovada definitivament, començarà a regir el dia següent 
al de la seva publicació en el BOP de Lleida i continuarà vigent mentre que no se n’acordi la 
seva modificació o derogació expresses. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats, restaran vigents. 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents, la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. núm. 14, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i altres, en quant al seu art. 6, que quedarà redactat com s’indica: 

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I 
AMBULANTS I ALTRES.

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.(n) i (l) de la Llei 39/1988, 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 parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic i altres de la mateixa naturalesa que es regirà per la present Ordenança 
fiscal.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia 
de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic i aquells altres de la mateixa naturalesa, als quals fan 
referència els arts. 20.3 (n) i 20.3.(l) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què 
es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències 
per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa o els 
qui es beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.

Article 4. Responsables

1.     Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 
d'una infracció tributària o que collaborin 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.
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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.

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 exigir-
se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.

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 pels deutes existents en la data d’adquisició de 
l’explotació econòmica.

Article 5. Beneficis fiscals

1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa 
quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 
d’aquesta Ordenança, 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

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes en aquest article.

Epígraf primer. Llicències per a la instal·lació de parades, baraques, casetes de venda, espectacles 
o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 

1. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la ubicació de tot tipus de parades per 
venda de productes, màquines, vehicles o instal·lacions de qualsevol mena, dels previstos a 
l’art.20.3 (n) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:  Per metre quadrat o fracció 
ocupats: 0,60 € / dia.

2. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la ubicació de tot tipus de parades, 
màquines, vehicles o instal·lacions de qualsevol mena, dels previstos a l’art.20.3 (n) de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en períodes de festes o fires locals i també fora del 
mercat setmanal: 

Per metre quadrat o fracció ocupats fins a 100 metres quadrats : 0,75 euros / dia.
De més de 100 metres quadrats , 75 euros /dia.
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Epígraf segon. Llicències per a l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, 
tribunes i altres elements de la mateixa naturalesa amb finalitat lucrativa (Art.20.3 apartat l de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).
Les tarifes exigibles en concepte de taxa per ocupació de via pública seran per m2 i per any 
natural o trimestre, i es considerarà que una taula i 4 cadires  son 4 m2.

Per metre quadrat  o fracció ocupat: 
Anualment :  15 €/ m2
Trimestralment:  3,75 €/m2

Article 7. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes determinades en aquesta ordenança es 
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, d’acord amb el que es preveu en 
aquesta ordenança i seran irreductibles pel període anual o de temporada autoritzat.

2. Les llicències o autoritzacions per l’aprofitament especial del domini públic local regulat en 
aquesta ordenança es podran atorgar, si així ho sol·liciten els interessat i es considera d’interès 
per la Corporació, per un període de temps indefinit. A aquests efectes,  s’hauran de respectar 
les condicions que van servir de base per atorgar la llicència o autorització inicial. 

3. En cas de llicències o autoritzacions atorgades per temps indefinit les mateixes  s’entendran 
prorrogades mentre l’alcaldia no n’acordi la seva revocació o s’esdevingui la seva caducitat o 
bé l’interessat, o els seus representants legítims, no presentin davant la Corporació, la baixa 
justificada. Aquestes circumstàncies produiran els efectes a què es refereix l’article 9.2 
d’aquesta ordenança.

4. Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., podran treure’s a licitació pública abans de la 
celebració dels mercats, fires, festes locals i qualsevol altre esdeveniment que es celebri al 
municipi, en cas que les circumstàncies concurrents i el nombre d’interessats ho facin necessari. 
En aquest cas el tipus base de licitació serà l’import que resulti assignat, a cadascuna de les 
parcel·les objecte de subhasta, a l’empara de les tarifes previstes en aquesta ordenança. Les 
parcel·les objecte de subhasta seran adjudicades, en tot cas, al licitador que ofereixi un preu 
més avantatjós per la Corporació.

5. Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d’un plànol dels terrenys disponibles per ser 
subhastats i s’enumeraran i s’indicarà la superfície de les parcel·les que han de ser objecte de 
licitació. També s’assenyalaran les parcel·les que poden destinar-se a la instal·lació de cotxes 
de xoc, circs, teatres, restaurants, bijuteries, etc.

6. Si algun concessionari dels aprofitaments utilitza una superfície més gran de la que hom li va 
adjudicar en la subhasta, pagarà, per cada metre quadrat utilitzat de més, el 100% de l’import 
de l’augment a més de la quantia fixada en les tarifes.

7. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança, hauran de presentar, la corresponent sol·licitud de llicència o autorització en la qual 
s’hi farà constar, en tot cas, un plànol detallat de la superfície que es pretén utilitzar i de la seva 
situació dins el municipi; els elements que s’hi instal·laran i el termini previst per a l’ocupació. 

8. Els serveis tècnics o el personal de la Corporació, segons els casos, comprovaran 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. 
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Les autoritzacions es concediran, en aquests casos, quan els interessats hagin esmenat les 
diferències comprovades i, si s’escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris 
corresponents.

No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin abonat i 
obtingut la llicència corresponent.

Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o sotsarrendades. 
L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència, sens perjudici que els 
interessats restin obligats a abonar les quanties que, amb motiu de l’ocupació efectuada, s’hagin 
acreditat.

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’ocupació de les vies púbiques mitjançant els elements referits a l’article 1  hagi de 
durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència 
municipal.

2. Quan la duració temporal de la instal·lació  s’estengui 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; sense 
que tingui lloc cap reducció o prorrateig de les taxes resultants.

En cas de caducitat de les autoritzacions concedides o de baixa justificada sol·licitada per 
l’interessat, els seus efectes esdevindran a partir del dia 1 de gener de l’any natural següent a 
aquell en què tinguin lloc. La no presentació de la baixa determinarà, en tot cas, l’obligació de 
continuar abonant la taxa prevista per aquesta ordenança.

3. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu no es 
poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa que, en el seu cas, 
s’hagi satisfet.

Article 10. Règim de declaració i ingrés 

1.  Quan es tracti de nous aprofitaments del domini públic, el pagament de la taxa es farà per 
ingrés directe en la Dipositaria 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’estenguin 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 específicament 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. 
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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’estenguin 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 i al 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 25/1998, de 13 de juliol,  

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.

L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuïts administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el ompliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.  

2. 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, conforme al que es disposa en l’art. 17.3 del TRLHL, entrarà en vigor a 
partir del dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i es 
mantindrà en vigor fins a la seva modificació o derogació. 
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Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents,  la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de Llar 
d’Infants Municipal, que quedarà redactada com s’indica: 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPALS

Article 1.  Naturalesa, objecte i fonament.

L’art. 51.a de la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estableix que el sistema 
educatiu comprèn els ensenyaments d’educació infantil  que, d’acord amb l’art. 56 de la mateixa 
norma, consten de dos cicles: 

El primer comprèn entre els 0  i 3 anys d’edat i el segon comprèn entre els 3 i els 6 anys d’edat. 

Els centres públics que imparteixen els ensenyaments corresponents al primer cicle es 
denominen escoles bressol o llars d’infants, d’acord amb l’art. 75 de l’esmentada Llei. 

L’article 5 no configura el primer cicle d’educació infantil com a obligatori ni gratuït, per la 
qual cosa és voluntari i no universal. 

L’art. 159.2 de la Llei preveu que els ens locals poden crear centres propis per mitjà de convenis 
amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la programació 
de l’oferta educativa. 

Els articles 20 i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals (TRLHL) dicten que els ens locals poden 
establir taxes per la prestació de serveis públics quan, entre d’altres, aquests no es prestin pel 
sector privat. 

L’art. 20.4 preveu que poden ser objecte de taxes les llars d’infants. 

De conformitat amb l’anterior i en ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i, específicament l’article 58 de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes local,  i de conformitat amb el que 
disposen els articles 20 a 27, d’aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la prestació 
del servei municipal de llar d’infants, en edifici municipal.

Article 2. Fet imposable, subjectes passius i meritació. 

2.1. Fet imposable.

El fet imposable de les taxes regulades en aquesta ordenança consisteixen en la prestació del 
servei d’escolarització del primer cicle d’educació infantil ( de 0 a 3 anys ) i d’altres serveis 
complementaris propis de les llars d’infants segons consta en aquesta ordenança. 

2.2. .Subjectes passius. 

Tenen la condició de subjectes passius i estan obligats al pagament de les taxes regulades en 
aquesta taxa, els pares, mares o tutors legals dels menors alumnes de la Llar d’Infants 
Municipal. 

2.3. Meritació. 

L’obligació de contribuir neix en el moment de formalitzar la inscripció en la Llar d’Infants 
Municipals, en les diferents modalitats que es contemplen en aquesta ordenança. 

Article 3.  Responsables i successors.

3.1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària. 
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3.2. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

Article 4.  Taxes exigibles. 

Les taxes s’aplicaran pels conceptes següents: 

a) Matrícula anual curs escolar: Cobreix aquelles despeses que no es troben incloses en el 
servei d’escolarització, així com les de gestió. L’han d’abonar tots els usuaris, 
independentment del grup d’edat al qual estiguin inscrits un cop aplicades, en el seu 
cas, les bonificacions que corresponguin. 

Matrícula ordinària (setembre-juny)
Matricula reduïda (febrer-juny)

b) Servei d’escolarització (curs escolar): L’han d’abonar els usuaris matriculats/des  als 
grups d’edat de 0-1 anys (I0) i 1-2 anys (I1), un cop aplicades, en el seu cas,  les 
bonificacions que corresponguin. 

A partir del curs 2022-2023 queden exempts d’aquest pagament els alumnes 
matriculats al grup d’edat de 2-3 anys (I2)

Horari servei escolarització: De 9 a 12.30 i de 15 a 16.30. 

c) Servei d’acollida mensual: L’han d’abonar tots els usuaris que en facin ús, 
independentment del grup d’edat al qual estiguin inscrits, un cop aplicades, en el seu 
cas,  les bonificacions que corresponguin. Els imports a abonar s’establiran en funció 
dels servei d’acollida utilitzat.  

Horaris serveis d’acollida: 

 Acollida matinal mensual (De 7.45 h. a 9 h.)

 Acollida migdia mensual  (De 12.30 h. a 13 h.)

 Acollida tarda mensual   (De 16.30 h a 17 h.)

d) Servei d’acollida esporàdica. L’han d’abonar tots els usuaris que en facin ús, 
independentment del grup d’edat al qual estiguin inscrits, un cop aplicades, en el seu 
cas,  les bonificacions que corresponguin. Els imports a abonar s’establiran en funció 
dels servei d’acollida utilitzat

Horaris serveis d’acollida: 

 Acollida matinal mensual (De 7.45 h. a 9 h.)

 Acollida migdia mensual  (De 12.30 h. a 13 h.)

 Acollida tarda mensual   (De 16.30 h a 17 h.)

e) Servei especial de monitoratge (diari): L’han d’abonar tots els usuaris que en facin ús, 
d’edat inferior a 15 mesos i que portin el menjar del seu domicili.
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f) Servei de menjador: L’han d’abonar tots els usuaris que en facin ús, independentment 
del grup d’edat al qual estiguin inscrits, un cop aplicada la tarifa corresponent i, en el 
seu cas,  les bonificacions que corresponguin. 

g) Servei  baby control: Servei d’agenda i comunicació electrònica. L’han d’abonar tots 
els usuaris inscrits a la Llar d’Infants, independentment de la seva edat, un cop 
aplicada la tarifa corresponent. 

h) Servei escola d’estiu

Es duu a terme durant el mes de juliol.

Horari servei escola d’estiu:  De 9 a 12.30 h..

Al servei d’escola d’estiu es pot afegir els serveis d’acollida mensual matinal i/o 
migdia, els servei especial de monitoratge o el servei de menjador, amb els imports 
ordinaris que consten en l’ordenança. 

Article 5.  Quota tributària. 

La quantia de la taxa es determinarà sumant les tarifes corresponents als diferents serveis 
utilitzats que corresponguin i segons el següent detall, per alumne: 

CONCEPTE DEFINICIÓ IMPORT (€) MERITAMENT

TARIFA 1 MATRÍCULA CURS ESCOLAR

1 MATRICULA ANUAL CURS ESCOLAR 67,00 € Import anual

2 MATRICULA REDUIDA (a partir de febrer) 33,50 € Import anual

TARIFA 2 SERVEI D'ESCOLARITZACIÓ CURS ESCOLAR 

Horari escolarització (9-12,30 I 15 A 16,30) 92,00 € Import mensual

(*) Aquesta tqrifa no s'aplica als alumnes I2

TARIFA 3 SERVEI D'ACOLLIDA MENSUAL

1 Acolida matinal (7,45 a 9 ) 18,00 € Import mensual

2 Acollida migdia (12,30 a 13) 9,00 € Import mensual

3 Acollida tarda (16,30 a 17) 9,00 € Import mensual

TARIFA 4 SERVEI D'ACOLLIDA ESPORÀDICA

1 Acolida matinal (7,45 a 9 ) 3,40 € Import diari 

2 Acollida migdia (12,30 a 13) 3,40 € Import diari 

3 Acollida tarda (16,30 a 17) 3,40 € Import diari 

TARIFA 5 SERVEI ESPECIAL DE MONITORATGE 3,05 € Import diari 

TARIFA 6 SERVEI DE MENJADOR Import diari 

1 Ordinari Import màxim assenyalat anualment pel Dp. Educació Import diari 

2 Eventual Import màxim assenyalat anualment pel Dp. Educació Import diari 

TARIFA 7 SERVEI BABY CONTROL 1,00 € Import mensual

TARIFA 8 SERVEI ESCOLA ESTIU (Juliol)
1 Horari escola estiu (9 a 12,30). Servei mensual 65,00 € Import mensual
2 Horari escola estiu (9 a 12,30) Sevei quinzenal 32,50 € Import quinzenal

Article 6. Exempcions i bonificacions
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6.1. S’aplicaran les següents exempcions i bonificacions en la taxa de matrícula, prèvia 
sol·licitud de l’interessat:

a) Famílies nombroses i monoparentals: Exempt
b) Alumne que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33%: gratuïta
c) 2n.germà matriculat a la Llar d’Infants coincidint amb el temps: 25% de descompte. 

        6.2. S’aplicarà la següent bonificació en la quota de l’horari base, prèvia sol·licitud de 
l’interessat:

a) Famílies nombroses i monoparentals: 25 % de bonificació en quota mensual.

b) Alumne que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33% : 25 % de bonificació 
en la quota mensual. 

Article 7. Regim de declaració i ingrés. 

7.1. Els drets de matrícula s’abonaran, prèviament a la seva formalització, mitjançant ingrés en 
el caixer de l’entitat bancària que determini l’Ajuntament d’Alcoletge, amb utilització del codi 
d’entitat. 

7.2. La liquidació de la resta de taxes resultants dels serveis utilitzats pels usuaris es farà per 
mitjà de domiciliació bancària, amb les dades que comuniqui el subjecte passiu a les oficines 
municipals. 

7.3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per via de constrenyiment, en els termes 
fixats a la Llei General Tributària i altra normativa d’aplicació. 

Article 8.  Infraccions i sancions.

En quant a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària. 

Article 8. Altres normes de funcionament.

8..1. Una vegada finalitzat el període de matrícula i, en cas que l’alumne sol·liciti la baixa del 
centre,  els drets de matrícula únicament es retornaran si la baixa es produeix fins al dia abans 
de l’inici del curs escolar, tenint en compte que la previsió de les places del personal docent del 
centre s’ha efectuat atenent a la matrícula consolidada. 

8.2. Les sol·licituds de baixa definitiva s’hauran de presentar, per escrit, fins el dia 20 de cada 
mes o immediat hàbil posterior i tindran efectes a partir del mes següent. No obstant això, 
l’alumne/a podrà assistir al centre escolar fins el darrer dia lectiu del mes corresponent. 

8.3. Les sol·licituds de canvi d’horari pels usuaris s’hauran de presentar, per escrit, fins el dia 
20 de cada mes o immediat hàbil posterior i tindran efectes a partir del mes següent. No obstant 
això l’alumne/a podrà assistir a l’horari inicialment sol·licitat fins el darrer dia lectiu del mes 
corresponent. 

8.4. La manca de pagament de dues quotes per part dels usuaris del servei, havent-se formulat 
corresponent requeriment per part de l’Ajuntament relatiu a l’abonament d’aquestes quotes, 
sense que s’hagin liquidat determinaran la baixa automàtica del centre de l’alumne/a de què es 
tracti. Tanmateix, això no impedirà la tramitació de la via de constrenyiment per a la liquidació 
dels deutes no satisfets.  

8.5. Les baixes que resultin a l’empara del que es preveu en l’apartat anterior podran permetre 
la incorporació de nous alumnes al centre procedents de les llistes d’espera, amb l’ordre de 
prelació que correspongui, prèvia la tramitació de l’expedient que resulti procedent.

8.6. No s’autoritzaran fraccionaments als imports fixats pels serveis sol·licitats diferents dels 
previstos en aquesta ordenança fiscal.  
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Disposició addicional.

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per racons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris dels que porten causa. 

Disposició Final.

La present Ordenança Fiscal, un cop aprovada definitivament, començarà a regir el dia següent 
al de la seva publicació en el BOP de Lleida i continuarà vigent mentre que no se n’acordi la 
seva modificació o derogació expresses. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats, restaran vigents. 

Quart.-  Acordar provisionalment la implantació per a l’exercici 2023 i següents d’una 
nova ordenança fiscal: Ordenança Fiscal núm. 34, reguladora del Preu Públic per als articles 
de marxandatge del Centre d’Interpretació de la Guerra Civil – Front del Segre. Es Aprovar 
provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents, que quedarà redactada com segueix: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 REGULADORA DEL PREU PÚBLICS PER ALS 
ARTICLES DE MARXANDATGE DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA GUERRA 
CIVIL – FRONT DEL SEGRE

1. Fonament i Naturalesa

De conformitat amb el que preveu l’article 127, en relació amb l’article 40 a 47, del Text 
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març, aquest Ajuntament estableix els preus públics per la venta de marxandatge 
del Centre d’Interpretació de la Guerra Civil- Front del Segre, d’acord amb les 
determinacions contingudes en els articles següents.

De conformitat amb l’article 44 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’import dels preus públics haurà 
de cobrir com a mínim el cost dels productes, tret que per raons socials, benèfiques, 
culturals o d’interès públics que aconsellin fixar preus públics per sota del límit previst, 
mitjançant la corresponent consignació pressupostària, en el seu cas, als Pressupostos de 
l’Entitat per a la cobertura de la diferencia resultant si n’hi hagués.

2. Fet imposable

El fet imposable dels preu públics és l’adquisició dels diferents articles de marxandatge del 
Centre. 

3. Subjectes passius

Estan obligats al pagament dels preus públics esmentats els qui adquireixen l’entrada i els 
articles recollits en el quadre de l’article 4 de la present ordenança.

4. Quantia

El preu públic de venda dels articles respondrà al següent detall:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ebb11eb52c524937a81657b8fc08b36d001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

Jo
se

p
 M

ar
ia

 G
ra

s 
C

h
ar

le
s

23
/1

1/
20

22
A

lc
al

d
e

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030


ARTICLES 

LLIBRES

Titol Autor Editorial Import, en euros ( P.V.P.) /unitat

Aigua, Ànima Josep Borrell Pagès Editors 8

Alcoletge Daniel Rubio Cossetània 10

Alcoletge, Testimonis i Vivències Daniel Rubio Ajuntament d'Alcoletge 10

Atles de l'oblit Teresa Ibars Pagès Editors 15

Avi, et treuré d'aquí Joan Pinyol Saldonar 20

Beneïda terbolina Josep Mitjana Pagès Editors 12

Cuines de les terres de Lleida. Segrià Enric Ribera Ribera Rius 5

El vaig prometre el mar Sebastian Gertrúdix Gregal 24

Epistolae II CIPGC CIPGC Ajuntament d'Alcoletge 5

Epistolae III CIPGC CIPGC Ajuntament d'Alcoletge 5

Epistolae IV CIPGC CIPGC Ajuntament d'Alcoletge 5

Epistolae V CIPGC CIPGC Ajuntament d'Alcoletge 5

Epistolae VI CIPGC CIPGC Ajuntament d'Alcoletge 5

Guia de Ponent. 16 Rutes per descobrir Quintí Casals Pagès Editors 15

Itinerari memòria enfrontada Oriol Riart Fonoll 15

La fete en la Guerra Civil Espanyola Francisco de Luis Ariel Historia 20

La Guerra Civil Espanyola Paul Preston Debate 23

L'ofici de mestre Sebastian Gertrúdix Associació de Mestres Rosa Sensat 22

Magisteri i Sindicalisme a Catalunya Francisco de Luis El Serbal 20

Memòria Història. Fent recerca del Pirineu Noemí Riudor Garsineu Edicions 10

Noms de llocs i de casa d'Alcoletge Carlos Angel Rizos Ajuntament d'Alcoletge 12

Revolució i responsabilitat Javier Giménez Pagès Editors 12

Ruta Literària per Catalunya Roger Manau Edicions i Propostes Culturals, SL. Apostroph 8

Altres títols 10

DVD / CD

Titol Autor Editorial Import, en euros ( P.V.P.) /unitat

DVD Els dolors del silenci CIGC Ajuntament d'Alcoletge 10

DVD Un camp de batalla de la guerra civil UdL UdL 7

CD Alcolvida Varis Ajuntament d'Alcoletge 10

Altres DVD / CD 10

ALTRES PRODUCTES Import, en euros (P.V.P.) / unitat

Samarretes CIGC nens 3

Samarretes CIGC adults 5

Samarretes Mil Maneres nens 4

Samarretes Mil Maneres adults 5

Bossa Mil Maneres 5

Llapissos colors 3

Colors nens petits terra 3

Pack postals 1

Tassa 5

Orelleres 2

Bidó 6

Brúixola 5

Regle camí de Sant Jaume 2

Barret 3

Altres productes 5

5.  Meritació i forma de pagament

L’obligació de pagar del preu públic neix en el moment en què s’adquireix l’objecte. El 
pagament del preu públic dels articles es farà efectiu a la persona designada per 
l’Ajuntament o el Centre a l’efecte amb caràcter previ a l’obtenció dels mateixos.
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Disposició Final

La present Ordenança, conforme al que es disposa en l’art. 17.3 del TRLHL, entrarà en vigor a 
partir del dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i es 
mantindrà en vigor fins a la seva modificació o derogació.

Cinquè.-  Acordar provisionalment la implantació per a l’exercici 2023 i següents d’una 
nova ordenança fiscal: Ordenança Fiscal núm. 35, reguladora del Preu públic per la 
inscripció i assistència als cursos, tallers, seminaris, concerts, espectacles i altres activitats 
organitzades per l’Ajuntament d’Alcoletge, que quedarà redactada com segueix: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA 
INSCRIPCIÓ I ASSISTÈNCIA ALS CURSOS, TALLERS, SEMINARIS I ALTRES 
ACTIVITATS FORMATIVES ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE 

1. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els 
articles 20 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), aquest Ajuntament 
regula els preus públics per a la inscripció i assistència a cursos, tallers, seminaris i 
altres activitats formatives organitzades per l’Ajuntament d’Alcoletge.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 148 en relació amb l’article 41 del Reial 
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, s’estableix per aquest Ajuntament el preu públic per a la celebració de 
cursos, seminaris o jornades que organitzi aquest consistori en les diferents matèries que 
resultin d’interès socioeducatiu.

2.  Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta ordenança la inscripció en cursos, tallers i altres 
activitats formatives organitzades per l’Ajuntament d’Alcoletge. 

3.  Meritació, obligats al pagament (subjectes passius) i procediment 

a. Estan obligats a satisfer el pagament del preu públic que es regula en aquesta 
ordenança totes les persones que sol·licitin la seva inscripció en els cursos, 
seminaris o jornades que organitzi l’Ajuntament.

En el cas que la matrícula es realitzi per persona menor d’edat, l’obligat al 
pagament serà la persona que posseeix la tutela o pàtria potestat del matriculat.

b. El pagament de la matrícula corresponent es reportarà en el moment en què es 
sol·licita la inscripció en el curs, taller, seminari o qualsevol altra activitat i es 
farà efectiu en el moment de la sol·licitud d’assistència. 

c. En el cas de no pagament en la forma i terminis establerts en la present 
ordenança i altres disposicions d’aplicació, es podrà suspendre la prestació del 
servei per a aquell subjecte passiu o bé permetre’n l’assistència però ser exigit 
l’import deixat de pagar per via de constrenyiment.

d. L’obligació de pagament del preu públic es produeix amb independència de la 
prestació real de servei, si la manca d’aquest resulta atribuïble al sol·licitant 
per inassistència sense justa causa.

4.  Tarifes i quantia de l’activitat formativa: 
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a. Amb caràcter general, la quantia del preu públic serà la fixada en els preus 
continguts en aquest apartat segons durada del curs, taller o seminari de què es 
tracti: 

Fins a  10 hores: 10 €
Superior a 10 hores i fins a 20 hores ...............25,00 € 
Superior a 20 hores i fins a 30 hores ...............38,00 € 
Superior a 30 hores i fins a 40 hores ...............50,00 € 
Superior a 40 hores i fins a 50 hores ...............65,00 €
Superior a 50 hores i fins a 70 hores ...............95,00 €
Superior a 70 hores..........................................105,00 €

No obstant, en aquells cursos o activitats en les quals hi hagi una despesa 
extraordinària, a causa de lloguer de locals, material específic o altres 
circumstàncies, s’incrementarà el preu de la matrícula en la quantitat resultant 
de dividir la despesa excepcional entre la quantitat prevista d’assistents. 

b.  Amb caràcter particular, amb independència dels preus fixats en l’apartat 1, 
aquests podran patir canvis i variants cada any d’acord amb les 
característiques extraordinàries dels mateixos. 

5. Normes de Gestió

En casos de cancel·lació de cursos, modificació d’horaris o calendaris quan aquests no 
interessen als matriculats o hi ha prèvia renúncia amb reassignació de plaça a una altra 
persona, podrà retornar-se la part proporcional sempre que el preu abonat hagués sigut 
superior a 15 €.

Disposició Final

La present Ordenança, conforme al que es disposa en l’art. 17.3 del TRLHL, entrarà en 
vigor a partir del dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida i es mantindrà en vigor fins a la seva modificació o derogació.

Sisè.-  Acordar provisionalment la implantació per a l’exercici 2023 i següents d’una nova 
ordenança fiscal: Ordenança Fiscal núm. 36, reguladora de la Taxa per drets d’examen per 
participar en processos d’oferta pública de l’Ajuntament d’Alcoletge, que quedarà redactada 
com segueix: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36 REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D'EXAMEN 
PER PARTICIPAR EN PROCESSOS D’OFERTA PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT 

D’ALCOLETGE 

 Article 1. Fonament i objecte

En ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 
de conformitat amb el que es disposa en l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per drets 
d'examen, que estarà a allò que s'ha fixat en la present Ordenança Fiscal les normes de 
la qual atenen al previngut en l'article 57 del citat text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.

 Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable de la taxa, l'activitat tècnica i administrativa conduent a la 
selecció del personal funcionari i laboral entre els qui sol·licitin participar com a 
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aspirants en proves d'accés o promoció als Cossos o Escales de funcionaris o a les 
categories de personal laboral convocades per aquest Ajuntament.

Article 3. Subjecte passiu.

Seran subjectes passius d'aquesta taxa, totes les persones físiques que sol·licitin la 
inscripció com a aspirants en les proves selectives o d'aptitud a les quals es refereix 
l'article anterior.

Article 4. Responsables. 

Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d'altres persones o 
entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de 
l'article 35.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària.

En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s'estarà a allò 
que s'ha fixat, respectivament, en els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària.

Article 5. Quota tributària. 

La quantia de la present taxa es determinarà mitjançant l'aplicació de les quotes 
següents, amb motiu de la participació en processos d’oferta pública d’ocupació 
convocats per l’Ajuntament d’Alcoletge:

Import
Grup A1o equivalent en personal laboral. 50 €
Grup A2 o equivalent en personal laboral 50 €
Grup B o equivalent en personal laboral 50 €
Grup C1 o equivalent en personal laboral 50 €
Grup C2 o equivalent en personal laboral 50 €
Agrupacions Professionals 50 €
Sol·licitud de participació en borses de treball de 
qualsevol dels grups anteriors 

Exempt

Article 6. Exempcions i bonificacions. 

— Tindran una reducció del 25 % de la taxa, les persones amb discapacitat igual o 
superior al 33 per cent, que s'acreditarà mitjançant original o còpia compulsada del 
certificat de discapacitat emès per la Direcció General de Serveis Socials, i que s'haurà 
de trobar actualitzat a la data de la finalització del termini de presentació de les 
sol·licituds.

— Tindran una reducció del 25%  de la taxa, les persones que figurin com a 
demandants d'ocupació en el moment de la convocatòria a la qual formuli la seva 
petició de participació. Per al gaudi d'aquesta bonificació, serà requisit que en el 
termini de què es tracti, no haguessin rebutjat oferta d'ocupació adequada ni 
s'haguessin negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, 
formació i que, així mateix manquin del dret de prestació de prestació per desocupació 
i/o rendes superiors, en còmput mensual al salari mínim interprofessional. Aquestes 
condicions s'acreditaran per mitjà de certificacions emesos per l'administració 
competent en el moment de la sol·licitud, així com de la documentació que acrediti la 
situació de demandant d’ocupació, en els termes exigits per aquesta ordenança. 
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Els expressats beneficis fiscals no tindran caràcter acumulatiu, per la qual cosa, en 
supòsits de concurrència de diverses causes que siguin l'origen del dret a demandar els 
beneficis citats, l'interessat haurà d'optar només per un d'ells. En el cas que l'interessat 
no exercités l'opció anterior, es procedirà d'ofici, a considerar per ordre de preferència 
decreixent en el qual es trobi degudament justificat o resulti més favorable a 
l'interessat.

Article 7. Meritació. 

La meritació de la taxa es produirà al moment de la sol·licitud d'inscripció en les 
proves selectives o d'actitud a què es refereix l'article 2, sent precís el pagament de la 
taxa per poder participar en aquestes.

La taxa s'abonarà durant el període de temps en què romangui obert el termini per a la 
presentació de sol·licituds de participació, que serà el determinat en cadascuna de les 
bases que regeixin les convocatòries per a la provisió, en els seus diferents règims, les 
places que s'ofereixin.

Article 8. Normes de gestió. 

1. La taxa regulada en aquesta ordenança s'exigirà en règim d'autoliquidació. Els 
subjectes passius hauran de practicar autoliquidació en els impresos habilitats a aquest 
efecte per l'Administració municipal i realitzar el seu ingrés en qualsevol entitat 
bancària autoritzada, abans de presentar la corresponent sol·licitud d'inscripció, no 
admetent-se el pagament fora d'aquest termini. 

2. La falta de pagament de la taxa en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, 
determinarà la inadmissió de l'aspirant a les proves selectives. 

3. A la sol·licitud d'inscripció haurà d'acompanyar-se, en tot cas, còpia de 
l'autoliquidació, degudament ingressada. En el cas de què el subjecte passiu sigui una 
de les persones a què es refereix l'article 6 d'aquesta ordenança, haurà d'acompanyar-
se la documentació que en aquest s'indica. 

4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat tècnica i/o 
administrativa que constitueix el fet imposable de la taxa no es realitzi, procedirà la 
devolució de l'import corresponent. 

5. Procedirà, així mateix, la devolució quan els ingressos es declarin indeguts per 
resolució o sentència fermes o quan s'hagi produït una modificació substancial de les 
bases de convocatòria. 

6. No procedirà devolució dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les proves 
selectives per causa imputable a l'interessat.

Article 9. Infraccions i sancions. 

En tot el referent a infraccions i sancions, serà d'aplicació la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, en concret els articles 181 i següents, així com les seves 
disposicions de desenvolupament, segons el que es disposa en l'article 11 el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

Article 10. Legislació aplicable. 

En tot el no previst en la present Ordenança s'estarà al que es disposa en el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
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Local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 
d'abril, de Taxes i Preus Públics. 

Disposició final.

La present Ordenança, conforme al que es disposa en l’art. 17.3 del TRLHL, entrarà en 
vigor a partir del dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
de Lleida i es mantindrà en vigor fins a la seva modificació o derogació.
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