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ORDENANÇA FISCAL 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 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. Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, salvant 

aquells casos en que els drets de concessió que puguin recaure no esgotin la seva extensió superficial, 

supòsit  en que també es realitzarà  el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble  

no afectada per una concessió.  

 

3. Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles 

urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes 

reguladores del Cadastre immobiliari. 

 

4. No estan subjectes a aquest impost: 

a) Les carreteres, els camins, les restants vies terrestres i els béns de domini públic marítim terrestre 

i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït. 

b) Els següents béns immobles propietat d’aquest municipi: 

b.1. Els de domini públic afectes a ús públic. 

b.2. Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament i els béns 

patrimonials, llevat quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 

 

Article 2. Subjecte passius 

 

1. Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es 

refereix l’article 35.4  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 cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent recaigui en 

un o varis concessionaris, cadascun d’ells ho serà per la seva quota, que es determinarà per la part del 

valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a 

cada concessió. 

Igualment pels béns immobles  de característiques especials, quan el propietari tingui la condició 

legal de contribuent amb motiu de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com a 

substitut del contribuent  l’ens o organisme públic referit en el paràgraf anterior  

  

2. Els contribuents o substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega tributària suportada 

d’acord amb les normes de dret comú. 

Les administracions públiques  i els ens o organismes gestors dels béns immobles de característiques 

especials repercutiran la part de la quota líquida de l’impost que correspongui a qui, no reunint la 

condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns de domini públic o 

patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible 

es determinarà per raó a la part del valor cadastral que  correspongui a la superfície utilitzada i a la 

construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d’ús. 

Pel béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició de contribuent 

per  raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com a substitut del contribuent l’ens 

o organisme públic a que es refereix el paràgraf anterior, el qual no podrà repercutir al contribuent 

l’import del deute tributari satisfet. 
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3. Quan un be immoble, o dret sobre aquest, pertanyi a dos o més titulars  es podrà sol·licitar la divisió 

de la quota tributària, essent indispensable aportar degudament acreditat les dades personals i els 

domicilis fiscals de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de 

la proporció en que cada un participi en el domini o drets sobre l’immoble. Ens aquest cas serà 

necessari que tots els obligats tributaris domiciliïn en una entitat financera el pagament de les quotes 

individuals resultants.  

Acceptada per l’administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran  per a ser efectives al 

padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no 

se sol·liciti la seva modificació.  

No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de la divisió resultin quotes 

inferiors al mínim exempt establert en aquesta ordenança. 

En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits  del règim econòmic 

matrimonial de societat legal de guanys. 

No es procedirà a la divisió del deute en les parts proporcionals per als copartíceps  en les 

liquidacions d’ingrés directe. 

Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament dels deute a qualsevol dels 

responsables solidaris, d’acord amb l’establert  a l’art. 35.4 en relació al 42.1.b), ambdós de la Llei 

58/2003, general tributària.  

 

4. En el supòsit de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús de 

l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar  l’alteració del ‘ordre dels subjectes passius per a fer 

constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. En aquet cas s’exigirà l’acord  exprés dels 

interessats.  

 

5. Els subjectes passius estaran obligat 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, sens 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.  

 

6. 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.  Successors  i responsables 

 

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries  pendents es transmetran als 

hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de 

l’herència.   

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de la mort del causant, encara que no estiguin 

liquidats, sense que es puguin transmetre les sancions.  

 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i 

liquidades, es transmetran als socis, copartíceps o  cotitulars , que quedaran obligats solidàriament 

fins els terminis següents:      

a) Quan no existeix limitació de responsabilitat patrimonial , la quantia íntegra dels deutes 

pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat, la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 

correspongui. 

Es podran transmetre els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 

societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en els supòsits d’extinció o dissolució 

sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiaries de 

l’operació.  
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4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions o entitats a que es refereix l’article 35.4 de la 

Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i 

drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.  

 

5. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una 

infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 

 

6. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques  esmentades a l’article 35.4 de la 

Llei general tributària, respondran solidàriament, i en proporció a llurs respectives participacions, de 

les obligacions tributàries d’aquestes entitats.  

 

7. També respondran solidàriament qui succeeixi per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 

econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu 

exercici.  

S’exceptuen  de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 

 

8. Els administradors de persones jurídiques de fet o de dret 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 respondran del deute tributari pendent i de les sancions. 

b) En els supòsits de cessament en les activitats, per les obligacions tributàries meritades i que es 

trobin pendents a la data del cessament, sempre que no s’hagués fet el necessari per al seu 

pagament o haguessin adoptat acords causants de l’ impagament.   

 

9. 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. 

 

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

general tributària. 

 

11. En els supòsits de canvi, per qualsevol motiu, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet 

imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al pagament de la 

totalitat de la quota tributària no prescrita que estigui pendent de pagament en la data de transmissió 

del dret, d’acord amb el previst a l’article 64 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes 

locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

12. El procediment per exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a que es 

refereix l’apartat anterior, requereix  acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de 

pagament a l’actual propietari, essent necessària la declaració de fallit del deutor  principal, però no 

la dels adquirent entremitjos 

 

13. En els comunitats de béns i entitats que carents de personalitat jurídica, constitueixin una unitat 

econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, els copartícips  o cotitulars respondran 

solidàriament, i en proporció a les respectives participacions. 

 

14. En la resta de supòsits, la concurrència de varis obligats tributaris en alguns dels supòsits constitutius  

del fet imposable de l’impost, determinarà que quedin obligats solidàriament al pagament dels deutes 

tributaris meritats.  

 

Article 4. Exempcions 

 

1. Estaran exempts els següents béns immobles: 

a) Els que siguin propietat de l’Estat, comunitats autònomes o de les entitats locals que estiguin 

directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de 

l’Estat afectes a la defensa nacional. 
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b) Els béns comunals i els forests 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 forest poblada 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 habitatge 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 particularment monument o jardí històric d’interès cultural, 

conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost. 

 

c) La superfície de  forest 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, les entitats sense finalitats lucratives en els termes previstos en 

l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de els entitats sense finalitats 

lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 

3. Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estaran exempts tots els rebuts la 

quota líquida dels quals 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  
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termini es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui 

excedir de tres períodes impositius. 

Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits: 

❑ Les obres no hauran d’estar iniciades. 

❑ El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d’algun dels 

drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut. 

❑ Els béns susceptibles d’estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzat d’aquestes 

empreses. 

 

Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació: 

❑ Certificat de titularitat cadastral de les referències cadastrals per a les quals se sol·licita la 

bonificació. No serà necessària la presentació d’aquest certificat cadastral de titularitat en aquells 

casos en què el sol·licitant aporti còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles respecte al bé 

immoble del que se sol·licita la bonificació, on consti aquest com a titular cadastral. 

❑ Comunicació de la data prevista d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què es tracti, 

la qual es farà pel tècnic - director competent. 

❑ Llicència d’obres  o sol·licitud d’aquesta davant l’Ajuntament. 

❑ Acreditació que l’empresa es dedica a les activitats descrites, que es farà mitjançant la 

presentació dels estatus 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 darrer balanç de l’empresa presentat davant l’AEAT,  

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 al 100 de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives 

agràries i d’explotació comunitària de la terra, en el termes establerts a la Llei 20/1990, de 19 de 

desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 

 

4. Bonificacions per habitatges amb instal.lació d’energia solar. El subjectes passius que , en els seus 

béns immobles, hagin instal.lat sistemes d’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia  provinent 

del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran 

drets a una bonificació del 50 per cent  

 

Aquesta bonificació s’atorgarà per un període de 5 anys després de la seva sol.licitud. 

 

Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà  reunir els requisits següents: 

• Els 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: 

 

1. Acreditació de l’homologació per l’Administració competent dels col.lectors de la instal.lció 

de producció de calor. 

2. Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal.lació. 
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5. Quan es tracti d’obres incloses en els supòsits següents , es deduirà de la quota líquida de l’impost, 

fins al límit d’aquest, l’import que s’hagi de satisfer en concepte de taxa reguladora a l’ordenança 

fiscal núm. 6, article 7. Epígraf  tercer. Documents o expedients relatius als serveis d’urbanisme , 

apartat 10: 

 

a) Obres de rehabilitació destinades a fomentar l’eficiència energètica i que impliquin la 

substitució de tancaments exteriors i aïllaments.  

 

 

 

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 o a l’Organisme gestor dels tributs 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 comptabilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix subjecte 

passiu i objecte tributari. Per aquest motiu serà el subjecte passiu que 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 

reguladora del Cadastre immobiliari. 

2. La base liquidable de l’impost serà el resultat d’aplicar als béns immobles rústics, urbans i als de 

característiques especials la reducció establerta en la Llei  reguladora de les hisendes locals. Aquesta 

reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessària la seva sol·licitud pels subjectes passius del 

tribut. 

3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és competència 

de la Direcció General del Cadastre. Contra aquesta valoració cap el recurs econòmic administratiu 

que s’interposarà davant el Tribunal econòmic administratiu corresponent. 

 

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: 

❑ Bens immobles de naturalesa  URBANA:    0,65 

❑ Bens immobles de naturalesa RÚSTICA:  0,65 

❑ Bens immobles de CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS:   1,30 

 

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. 
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4. L’efectivitat de les inscripcions cadastrals que resultin dels procediments de valoració col·lectiva i de 

determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la 

data d’efectes cadastrals prevista a la Llei 48/2002, de 23 de desembre, del Cadastre immobiliari. 

 

Article 10. Règim de gestió 

 

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió 

tributària, serà competència de l’Ajuntament i abastaran les funcions de reconeixement i denegació 

d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes 

tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos 

indeguts, resolució de recursos que s’interposin contra aquets 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. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de l’impost a que es 

refereix l’article 1 d’aquesta ordenança estan obligats a declarar les circumstàncies determinants de 

l’alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels immobles.  

El termini de presentació de les declaracions serà de dos mesos comptats des del dia següent al fet, 

acte  o negoci objecte de la declaració, a quin efecte es considerarà la data de finalització de les 

obres, a la de l’atorgament de l’autorització administrativa de la modificació de l’ús o destí i a la  

data de l’escriptura pública o, en el seu cas, document on es formalitzi la modificació de que es tracti. 

Dites declaracions es podran presentar al registre de l’ajuntament, a la delegació del Cadastre 

corresponent o a les oficines centrals o territorials de l’organisme gestor del tribut. 

 

 

3. 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 

14.2 de la Llei  reguladora de les 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. Liquidació 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 el fets, actes o negocis que originin la incorporació o modificació cadastral. 

2. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 102 i 109 i següents de la Llei general 

tributària i s’atorgarà el període de pagament de l’article 62.2 de la mateixa disposició.  

3. Contra l’esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l’article 14.2 de la 

Llei reguladora de les  hisendes locals. 

 

Article 13. Gestió per delegació 
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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.  

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 serva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels 

ingressos locals, la titularitat dels quals corresponen als municipis de la província de Lleida que 

delegaren les seves facultats en la Diputació. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o altra norma de rang legal o 

reglamentari que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit 

d’aquesta Ordenança. 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis 

successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per aquests exercicis futurs sempre i 

quan se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es  

requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita 

ordenança que li resulti d’aplicació en  l’exercici objecte de tributació.  

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que 

determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici que es tracti.  

 

 

 

 

NOTA: Darrera modificació amb efectes per l’any 2021  publicada al BOP  núm. 251,  de 30 de desembre 

de 2020 
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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 35.4 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 produeix 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. Successors i responsables 

 

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als 

hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a la l’adquisició de 

l’herència. 

Podran transmetre’s  els deutes acreditats en la data de la mort del causant, encara que no estiguin 

liquidats, sense que es puguin transmetre les sancions. 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i 

liquidades, es transmetran als socis, copartíceps o cotitulars , que quedaran obligats  solidàriament 

fins els terminis següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 

pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limita la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 

correspongui. 

Es podran transmetre els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 

societat o entitat , encara que no estiguin liquidats.   

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en els supòsits d’extinció o dissolució 

sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de 

l’operació. 

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions o entitats a que es refereix l’art. 35.4 de la Llei 

general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i 

drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.  

5. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una 

infracció tributària  o que col·laborin a cometre-la. 

6. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35.4 

de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 

participacions de les obligacions tributàries de les esmentades  entitats. 
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7. També respondran solidàriament els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat 

d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades 

del seu exercici, exceptuant-ne les adquisicions fetes en procediment concursal.  

8. Els administradors de persones jurídiques de fet o de dret 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 comés una infracció tributària respondran del deute tributari pendent i de les sancions 

b) En els supòsits de cessament en les activitats, per les obligacions tributàries meritades i que es 

trobin pendents a la data del cessament, sempre que no s’hagués fet el necessari per al seu 

pagament o haguessin adoptat acords causant de l’impagament.  

9. 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 existent 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.  

10. 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. Es 

consideraran  persones amb minusvalidesa aquelles que tinguin  aquesta condició  legal en grau 

igual o superior al 33%. 

A efectes de poder gaudir de l’exempció a que es refereix l’apart anterior, els interessats hauran 

d’aportar la següent documentació: 

1.Certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan i l’administració competent.  

2.Igualment s’haurà de justificar  la destinació del vehicle, el seu ús exclusió i el no gaudiment    

d’altra exempció d’aquest tipus per cap altre vehicle. Aquesta justificació es realitzarà mitjançant 

manifestació signada pel titular del vehicle. La falsedat  en aquesta manifestació constituirà 

infracció greu, d’acord amb l’establert a l’article 194 de l Llei  58/2003, General Tributària.  

 Les exempcions previstes en aquest apartat no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris    

d’aquestes per més d’un vehicle simultàniament. 

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. 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 disposa el Reial Decret 1247/95 de 

14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics.  
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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  a gaudir d’aquesta bonificació els interessat hauran d’instar la seva concessió indicant les 

característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.  
 

3. S’estableix  una bonificació del 75% de la quota de l’impost als titulars dels vehicles tipus turisme 

elèctric o híbrid durant els 5 primers anys d’ençà de la primera matriculació del vehicle. Per  gaurdir 

d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant  les característiques 

del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. 

 

Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions 

 

1. La concessió de les bonificacions establertes en l’article 4.1e) i g) , així com les previstes en l’ apartat 

3 de l’esmentat article són de caràcter pregat. 

 

2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en l’article 4 d’aquesta ordenança 

amb caràcter pregat s’han de presentar a l’Ajuntament i hauran d’anar acompanyades de la 

documentació acreditativa, indicant les característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del 

benefici. L’acord pel qual s’accedeixi a la petició fixarà l’exercici des del qual el benefici s’entén 

concedit. 

3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes des del 

període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir caràcter retroactiu. No 

obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre el rebut o la 

liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de 

meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció. 

 

Article 6. Quota tributària 

 

1. Les quotes de les tarifes de l’impost fixat en l’article 95 de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre les mateixes  del coeficient  del 1,55 per als supòsits 

contemplats als apartats  a),  b), c), d) i  e) del quadre de tarifes .  Per als supòsits  contemplats a 

l’apartat f) del quadre de tarifes , el coeficient  a aplicar serà el 2. Aquest 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.  

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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POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLES Tarifa 

Llei €  

Coef.   Tarifa 

municipal 

a) TURISMES 

- De menys de 8 cavalls fiscals 

- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 

- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 

- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 

- De més de 20 cavalls fiscals 

 

  12,62 

  34,08 

  71,94 

  89,61 

112,00 

 

1,55 

1,55 

1,55 

1,55 

1,55 

   

  19,56 

  52,82 

 111,51 

138,89 

173,60                                                              

b) AUTOBUSOS 

- De menys de 21 places 

- De 21 a 50 places 

- De més de 50 places 

 

  83,30 

118,64 

148,30 

 

1,55 

1,55 

1,55 

 

129,11 

183,89 

229,86 

c) CAMIONS 

- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 

- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega Útil 

- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 

 

  42,28 

  83,30 

118,64 

148,30 

 

1,55 

1,55 

1,55 

 

  63,53 

129,11 

183,89 

229,86 

d) TRACTORS 

- De menys de 16 cavalls fiscals 

- De 16 a 25 cavalls fiscals 

- De més de 25 cavalls fiscals 

 

  17,67 

  27,77 

  83,30 

 

1,55 

1,55 

1,55 

 

  27,39 

  43,04 

129,11 

e) REMOLCS     I     SEMIREMOLCS 

ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

- De menys de 1000 kg i més de 750 kg de càrrega  Útil 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 

- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 

 

 

  17,67 

  27,77 

  83,30 

 

 

1,55 

1,55 

1,55 

 

 

  27,39 

  43,04 

129,11 

f) D’ALTRES VEHICLES 

- Ciclomotors 

- Motocicletes fins a 125 cc 

- Motocicletes de més de 125 cc. Fins a 250 cc 

- Motocicletes de més de 250 cc. Fins a 500 cc 

- Motocicletes de més de 500 cc. Fins a 1.000 cc 

- Motocicletes de més de 1.000 cc 

 

   4,42 

   4,42 

   7,57 

 15,15 

 30,29 

 60,58 

 

 

  

 

 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 

 

 

 

    8,84 

    8,84 

  15,14 

  30,30 

  60,58 

121,16 

 

 

 

 

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del 

Reglament general de vehicles Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, el qual derogà l’article 260 

del Codi de la circulació a què es refereix la regla 3ª de l’article 1r del Reial decret 1576/1989, de 22 de 

desembre. 

 

El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes serà el que es 

determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat. 

 

En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament general de vehicles pel que respecta als diferents 

tipus de vehicles. 

 

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. 

En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle es prorratejarà 

la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent  
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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. 

4. 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. 

5. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan intervingui un 

venedor de vehicles amb establiment obert a l’Estat per a aquesta activitat, d’acord amb el que 

estableix l’article 33 del Reglament general de vehicles, no es procedirà al prorrateig del deute, però 

el vehicle no s’inclourà en el padró fiscal de l’exercici següent. 

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 prestaran, davant l’oficina 

gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l’adquisició o 

reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els 

elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que 

s’escaigui i la realització d’aquesta. S’acompanyarà la documentació acreditativa de la compra o 

modificació, el certificat de les característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el codi 

d’identificació fiscal del subjecte passiu. 

3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de l’impost que resulti de 

la mateixa en l’entitat bancària col·laboradora. 

 Aquesta autoliquidació tindrà el caràcter de provisional fins que l’oficina gestora verificarà que el 

pagament s’ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l’imprès de 

declaració. 

4. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de circulació del 

vehicle, l’obligat tributari  haurà d’acreditar d’estar al corrent de pagament de l’impost de l’exercici 

anterior al qual es pretengui aquesta alteració. A aquets efectes l’Ajuntament comunicarà a les  

dependències de la Prefectura provincial de tràfic telemàticament l’estat del rebut o liquidació de 

l’exercici anterior, així com les variacions que sobre el  mateix es puguin anar produint.  

 

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. 
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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 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, 3, 5, 7 i 8 d’aquesta 

Ordenança. 

2. En el 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. 

 

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. 

 

Disposició transitòria 

 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis 

successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per aquests exercicis futurs sempre i 

quan se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es 

requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Darrera modificació amb efectes per l’any 2020  publicada al BOP 249 de 30 de desembre de 

2020) 
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Article 1. Fet imposable 

 

1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i 

directe, el fet imposable del qual el constitueix l’increment de valor que experimentin els terrenys de 

naturalesa urbana i els terrenys integrats en els béns immobles de característiques especials, i que es 

manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o 

transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats. 

2. Estan subjectes a l’impost l’increment del valor dels terrenys que experimentin  els terrenys integrats 

en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’impost sobre béns 

immobles.  

3. El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en: 

a) Negoci jurídic mortis causa. 

b) Negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït. 

c) Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució forçosa. 

d) Expropiació forçosa. 

4. No estan subjectes a aquest impost: 

a) L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a 

efectes de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència està subjecte l’increment de valor que 

experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans i de característiques 

especials a efectes de l’esmentat impost sobre béns immobles, amb independència que es 

contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el Padró. 

b) Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adquisicions 

que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquin i les transmissions que es facin els cònjuges 

en pagament dels seus havers comuns. 

c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del 

compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin 

sigui el règim econòmic matrimonial 

5. No estarà subjecte a l’impost  les transmissions  de terrenys de naturalesa urbana derivades 

d’operacions a les qual resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de 

branques d’activitats o aportacions no dineràries especial, a excepció dels terrenys que s’aportin a 

l’empara del que preveu l’article 94 del Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març pel que s’aprova 

el text refós de la Llei d’impost sobre societats sempre que no es trobi integrats en una branca 

d’activitat, o norma que ho substitueixi. 

 

6. No  s’acreditarà aquest impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana  que es realitzin 

com a conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat anònima 

esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de 

l’esport i el Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societat anònimes  esportives, o norma que 

ho substitueixi. 

 

7. L’adjudicació  de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges  a favor dels seus 

socis cooperativistes . 

 

8. Les transmissions de terrenys  a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues 

per  aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística , i les adjudicacions 

en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels  mateixos, en els termes  de 

l’article 18 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20de juny, 

o norma que el substitueixi. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades  a un propietari 

excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats  pel  mateix , l’excés 

d’adjudicació sí estarà subjecta a aquest impost.  

 

9. La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat  dret real , en 

produir-se la consolidació de la propietat.  
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10. Els altres supòsits que així ho estableixi la normativa vigent al moment de produir-se el fet 

imposable. 

 

11. En la posterior transmissió dels terrenys s’entendrà que el nombre d’anys a través dels quals s’ha 

posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la transmissió de les 

operacions citades en els apartats  4.b), 4.c),  5, 6, 7, 8, 9 i 10 d’aquest article. 

 

Article 2. Subjectes passius 

 

1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment 

limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a que es refereix 

l’article 35.4  de la Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es 

constitueixi o  transmeti el dret real de què es tracti. 

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment 

limitatius del domini a títol  onerós, la persona física o jurídica  o l’entitat a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei general tributària que transmeti el terreny o que constitueixi o transmeti 

el dret real de què es tracti. 

2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte 

passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 3.4 de 

la Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el 

dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 

3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Real 

Decret Llei 6/2012, de 09 de març, de Protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de 

la dació en pagament del seu habitatge  prevista a l’apartat 3 de l’annex de la citada norma, tindrà la 

condició de subjecte passiu del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble ,  sense que aquesta 

pugui  repercutir al contribuent l’obligació tributària satisfeta.  

4. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el 

seu domicili estarà obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament, mitjançant declaració expressa a aquest 

efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti 

l’esmentada declaració. No obstant, l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels 

subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. 

 

Article 3. Successor i responsables 

 

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als 

hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil pel que fa a l’adquisició de 

l’herència. 

Podran transmetre’s els deutes  acreditats en la data de la mort del causant, encara que no estiguin 

liquidats, sense que es puguin les sancions. 

 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i 

liquidades, es transmetran als socis, copartíceps o cotitulars , que quedaran obligats solidàriament 

fins els terminis següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial,  la quantia íntegra dels deutes 

pendents.  

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de la liquidació que els 

correspongui. 

Es podran transmetre els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 

societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en els supòsits d’extinció o dissolució 

sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiaris de 

l’operació.   
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4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions o entitats a que es refereix l’art. 35.4 de la Llei 

General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels bens i 

drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats. 

5.  Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d’una 

infracció tributària o que col·laborin.  

6. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l’article 35.4 

de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 

participacions de les obligacions tributàries de les esmentades entitats. 

7. També respondran solidàriament els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat 

d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades 

del seu exercici, exceptuant-se les adquisicions fetes en procediment concursal.  

8. Els administradors de fet o de dret de persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes de la 

seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 

subsidiàriament dels deutes i fins als límits 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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

general tributària. 

Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions 

 

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de: 

a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud. 

b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com conjunt històric-artístic, 

o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 

25 de juny, del patrimoni històric espanyol o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 

cultural català,  quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu 

càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 

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

- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de realitzar durant el període de 

generació del tribut. 

- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de 

l’immoble. 

- Si s’ha rebut qualsevol subvenció o ajut destinat a finançar, encara que sigui parcialment el 

cost de les obres, l’import d’aquests ajuts minorarà el cost de les obres als efectes de la 

determinació del percentatge de l’apartat anterior. 

Amb la sol licitud caldrà aportat la següent documentació: 

- Acreditació del fet que el bé immoble es troba dins del perímetre delimitat com a conjunt 

històric-artístic, o que ha estat declarat individualment d’interès cultural. 

- Llicència municipal que autoritza les obres. 

- Certificat expedit per la direcció de les obres on es posi de manifest que l’actuació ha 

consistit en la realització d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així com el cost 

d’execució d’aquestes. 

- Declaració de les subvencions o ajuts rebuts per a finançar les obres. 

 

2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de 

subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents: 

a) L’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i altres entitats locals a les quals 

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

organismes autònoms de caràcter administratiu. 

c) Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei 49/2002, de 

23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al 

mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament, 

aprovat per Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre. 

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades pel Text 

refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 

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

f) La Creu Roja Espanyola. 

g) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o 

convenis internacionals. 
 

3.    Es concedirà una bonificació del 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 realitzades a títol lucratiu 

per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats els cònjuges i els ascendents de 

primer grau i adoptants. Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix 

aquest apartat  dins del termini establert per a presentar la declaració a l’article 11 d’aquesta 

Ordenança i caldrà adjuntar el document públic d’acceptació d’herència.   

Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions 

 

1. La concessió de les exempcions de l’article 4.1.b) i 2.c) són de caràcter pregat. 

2. Les sol licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s’han de presentar a 

l’Ajuntament i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. L’acord pel qual 

s’accedeixi a la petició fixarà l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit. 

3. En el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre la liquidació tributària no hagi 

guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien 

els requisits exigits per a la seva obtenció.  

Article 6.  Base imposable 

 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment real del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana manifestat en el moment de l’acreditament i experimentat al llarg d’un període 

màxim de vint anys. 

2. Per determinar l’import de l’increment real del valor, s’aplicarà sobre el valor del terreny en el 

moment del meritament, el percentatge resultant de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada 

cas concret, fixat en el següent article d’aquesta ordenança, pel nombre d’anys sencers al llarg dels 

quals s’ha manifestat l’increment del valor  

3. Amb caràcter general el valor del terreny en el moment del meritament resultarà del que tingui fixat 

als efectes de l’impost sobre béns immobles. Els diferents supòsits que hi concorrin es valoraran 

d’acord amb l’establert a l’article 107 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

4. Quan es revisin els valors cadastrals del municipi, com a conseqüència d’un procediment de 

valoració col lectiva de caràcter general, es prendrà, a efectes de la determinació de la base imposable 

d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals la 

reducció del 40 per 100, llevat que el valor reduït sigui inferior al valor cadastral del terreny abans 

del procediment de valoració col·lectiva. Aquesta reducció s’aplicarà els cinc primers anys 

d’efectivitat dels nous valors. Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en què els valors 

cadastrals resultants de la fixació, revisió o modificació a què es refereix el paràgraf primer siguin 

inferiors als vigents fins aleshores. 
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Article 7. Tipus de gravamen i quota 

 

1. D’acord al que preveu l’article 108.2 de la Llei 39/1988, per determinar l’import de l’increment real s’aplicarà 

sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditament el percentatge anual que resulti del quadre següent: 

 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys, el 3. 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys, el 2,9. 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys, el 2,8. 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys, el 2,7. 

 

2.  La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del 17 per cent  
 

Article 8. Període de generació i acreditament 

 

1. L’impost s’acredita: 

a) Quan en transmet la propietat de terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de 

mort, en la data de la transmissió. 

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

què tingui lloc la constitució o la transmissió. 

2. El període de generació és el temps durant el qual s’ha fet palès l’increment de valor que grava 

l’impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data de 

l’anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior 

d’un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, 

sense considerar les fraccions d’any. 

3. Als  efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió: 

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i quan es tracti de 

documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic, la de defunció de 

qualsevol dels signants o la de lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici. 

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant. 

4. El període de generació no podrà ser inferior a un any. 

 

Article 9. Nul·litat de la transmissió 

 

1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa ferma que ha tingut lloc la 

nul·litat, la rescissió o la resolució de l’acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o 

de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la 

devolució de l’impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius 

i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se 

que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les devolucions 

recíproques a què es refereix l’article 1295 del Codi civil. Encara que l’acte o el contracte no hagin 

produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions 

del subjecte passiu de l’impost, no hi haurà lloc per a cap devolució. 

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s’escaurà la devolució 

de l’impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, 

s’estimarà l’avinença en acte  de conciliació i l’assentiment a la demanda. 

3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació en farà d’acord 

amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, l’impost no es liquidarà fins 

que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l’impost s’exigirà, a reserva, quan la 

condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l’apartat primer. 

Article 10. Règim de gestió 

 

Els subjectes passius hauran de presentar declaració davant de l’Ajuntament  o davant de les oficines de 

l’organisme de gestió o recaptació de tributs. 
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1. Règim de declaració 

a) Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant de l’ajuntament o a les oficines de 

l’OAGRTL, la declaració de la transmissió efectuada, on s’han d’incloure tots els elements de la 

relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent. 

b) Cal presentar  una declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas        

que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la 

referència cadastral. 

c) A la declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on constin els actes o els contractes que 

originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per practicar 

la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol licitin. 

2. La  declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeix 

l’acreditament de l’impost: 

a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils. 

b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any 

a sol· licitud del subjecte passiu. 

 

3. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’Ajuntament o organisme gestor de 

l’impost  la realització del fet imposable en els mateixos terminis: 

a) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol lucratiu, 

sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o 

que transmet el dret real de què es tracti. 

b) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de dret reals a títol onerós, 

l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es 

tracti. 

4. Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament o l’organisme que gestiona aquest 

impost, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els 

documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en què s’hi continguin els fets, els actes o els 

negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció 

feta dels actes d’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una 

relació dels documents privats compressius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin 

estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. 

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el 

termini dins del qual estan obligats a presentar la declaració per l’impost, i sobre les responsabilitats 

tributàries per la manca de presentació de declaracions. 

Article 11. Liquidacions tributàries 

 

1. L’Ajuntament o organisme gestor del tribut practicarà liquidacions tributàries a conseqüència 

d’aquells fets, actes i negocis que impliquin la generació del fet imposable.   

2. Les notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat en la declaració. No obstant això, la 

notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració. 

3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per un mitjà diferent de la declaració dels 

obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració. 

Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat per contribuent (mentre no se 

n’hagi justificat el canvi) és eficaç en dret. 

4. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 102 i 109 i ss de la Llei general 

tributària i s’atorgarà el període de pagament de l’article 62.2 de a Llei General Tributària. 

5. Contra l’esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l’article 14.2 de la 

Llei reguladora de les hisendes locals.  

Article 12. Comprovació i investigació 

 

1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la Llei 

general  tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
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2. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions 

que els corresponguin en cada cas, i, en particular, quan l’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació, 

hom aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària.. 

3. La  presentació fora de termini de les declaracions o autoliquidacions tributàries implicarà l’aplicació 

dels recàrrecs i interessos següents: 

a. Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s’efectuï, respectivament, dins dels tres, sis o dotze 

mesos següents al final de dit termini. 

b. Recàrrec del 20 per cent quan s’efectuï  després dels 12 mesos següents al venciment del termini 

legal per a fer-ho. En aquest cas, s’exigiran els interessos de demora pel període  transcorregut 

des del dia següent al termini de 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a 

la presentació fins al moment en que es practiqui la liquidació autoliquidació.   

c. L’import d’aquests  recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi l’ ingrés total de 

l’import restant del recàrrec i del total del deute de la liquidació o autoliquidació extemporània, 

al temps de la seva presentació o en el termini de l’article 62.2 de la Llei General Tributària.  

 

4. La manca de presentació de les declaracions o els documents que els han d’acompanyar o la  seva 

presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions greus.  

Article 13. 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 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 dels articles 2.3,3.6,5.2,10,11 i 12 d’aquesta 

Ordenança. 

2. L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals establirà els circuits administratius 

més adients per aconseguir la col·laboració de notaris i registradors de la propietat per tal de conèixer 

puntualment les modificacions de titularitat dominical, facilitar el compliment de les obligacions 

fiscals dels contribuents i agilitzar la recaptació del tribut. 

3. 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 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. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Darrera modificació amb efectes per l’any 2013  publicada al BOP 176  de 22 de desembre de 

2012) 
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OBRES 

 

Article 1.  Fet Imposable 

 

1. Constitueix el fet imposable de l’impost, la realització dins del terme municipal de qualsevol 

construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obra 

urbanística, s’hagi obtingut o no l’esmentada 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, edificació i instal·lacions de tota classe de nova planta. 

b. Obres d’enderrocament. 

c. Obres en edificis, tant les que modifiquin l seva disposició interior com el seu aspecte exterior. 

d. Alineacions i rasants. 

e. Obra de fontaneria i clavegueram. 

f. Qualsevol altra actuació que requereixin llicència urbanística, d’acord amb la normativa vigent. 

 

Article 2.- Subjectes Passius 

 

1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques, les 

entitats a què es refereixen l’article 33 de la Llei General Tributària, propietaris dels immobles en es 

realitzin les construccions, instal·lacions o obres sempre que siguin propietaris de les obres; en la 

resta dels casos es considerarà contribuent a qui ostenti la condició de propietari de l’obra. 

2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els que sol·licitin les 

corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres, si no fossin els propis 

contribuents. 

 

Article 3.- Base imposable, quota i acreditament 

 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 

instal·lació u obra. Per cost real i efectiu s’entén, als efectes de determinar la base imposable d’aquest 

impost, el cost d’execució material de la construcció, instal·lació u obra de què es tracti. Per tant, no 

formaran part de la base imposable, l’Impost sobre el Valor Afegit i demés impostos de naturalesa 

anàloga; les taxes; preus públics; i demés prestacions patrimonials de caràcter públic local 

relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació u obra, ni tampoc els honoraris 

professionals; el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, 

estrictament, el cost d’execució material. 

2. En termes generals es pren com a base d’aquest impost, l’import de les obres i de les instal·lacions 

que apareix com a pressupost del projecte tècnic, visat pel col·legi corresponent, quan sigui 

obligatori. En la resta de casos, es pren com a base la manifestació de l’interessat respecte del valor 

de les obres o de les construccions que es realitzen. 

3. En les liquidacions definitives i, segons el que assenyala l’art. 103.1 b) del RDL 2/2004 de 5 de març, 

l’Ajuntament es reserva el dret de comprovar, mitjançant els serveis tècnics municipals, l’abast de 

l’import real de les obres realment realitzades. 

4. La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 

5. El tipus de gravamen de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, serà el 3,50% del 

pressupost d’execució material en les liquidacions provisionals i del cost real i efectiu en les 

definitives. 

6. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se al construcció, instal·lació u obra, encara que no s’hagi 

obtingut la corresponent llicència. 

 

Article 4 .- Bonificacions. 

 

1. A l’empara del que preveu l’art. 103.2 a) del RDLEG. 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament d’Alcoletge, podrà atorgar una 

bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions u obres que siguin declarades 

d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals o històric 

artístiques que justifiquin aquesta declaració. 
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Es prendran especialment en consideració a l’hora de considerar aquestes bonificacions les 

construccions, instal·lacions u obres que executin altres Administracions Públiques; entitats sense 

ànim de lucre i/o particulars que estiguin relacionades amb l’execució de obres de tipus educatius, 

social o assistencial, tenint en compte particularment la seva incidència en la generalitat de la 

població del municipi. 

 

 

2. En particular es considerarà que concorren les circumstàncies a què es refereix l’article 103.2) del 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en tant es preveu la revitalització del nucli 

del municipi, l’execució d’obres de rehabilitació, reforma, enderroc i nova construcció, que es 

refereixin a solars l’adreça dels quals estigui inclosa en alguna de les claus urbanístiques que 

s’indiquen, previstes en el POUM d’Alcoletge.  

Sol urbà 

Zona general residencial que configura carrers 

Clau 1.1 Zona residencial del nucli antic 

Calu 1.2 Zona residencial conservació de l’estructura urbana edificatòria. 

 

Quedaran, en tot cas, excloses de la bonificació prevista en aquest apartat aquelles reformes de poca 

entitat que no afectin elements estructurals.  

 

Les actuacions descrites en aquest apartatm, sempre que compleixin amb els requisits establerts i 

amb la tramitació reglamentària establerta, podran tenir una bonificació del 35% en la quota de 

l’impost. 

 

 

3. Les declaracions indicades en els dos punts anteriors, que seran potestatives de l’Ajuntament,  

correspondran asl ple, prèvia petició del subjecte passiu i mitjançant el vot favorable per majoria 

simple dels seus membres. Això s’enten sens perjudici de la preceptiva sol.licitud per part de 

l’interessat de la corresponent llicència municipal d’obra, sense la qual no es tramitarà cap tipus de 

bonificació.  

4. Les bonificacions tipificades en el punt anterior no s’aplicaran en els expedients incoats per inspecció 

i en tot aquells en què les sol licituds de llicència no s’ajustin als preceptes legals en vigor. 

 

 

5. L’Ajuntament podrà atorgar una bonificació del 90% a favor de les construccions, instal·lacions i 

obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. Per a l’obtenció 

d’aquesta bonificació s’haurà d’aportar la documentació següent:  

 

a) Petició expressa de l’interessat.  

b) Acreditació de què l’interessat i sol·licitant de la llicència es titular de l’immoble en què 

s’han de realitzar les obres o que constitueix la seva vivenda habitual, mitjançant l’aportació 

del certificat d’empadronament i/o convivència.  

c) Acreditació tècnica de què les obres afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat a 

l’immoble.  

d) Acreditació d’un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %. 

e) Acreditació de la mobilitat reduïda del peticionari.  

 

Presentada aquesta documentació i valorada pels SSTT municipals i emesos els informes jurídics 

pertinents el ple de la Corporació podrà atorgar, si estima les donen les circumstàncies 

concurrents, la bonificació del 90% en la quota resultant de l’ICIO.  

 

Article 5. Garantia per danys. 

 

1. Quan l’execució de l’obra pugui ocasionar danys en el paviment de la via pública, en qualsevol 

servei municipal d’infraestructura urbanística, jardineria, mobiliari urbà o altres, serà requisit previ, a 
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la concessió de la llicència, fer el dipòsit d’una fiança per respondre dels danys que es pugi ocasionar 

en aquests elements, durant el temps que duri l’obra. 

2. La quantitat que s’ha de dipositar la fixaran els serveis tècnics municipals i es tindrà en compte: la 

superfície de la via pública que s’utilitzi, l’entitat dels serveis municipals que puguin resultar afectats 

i els preus de mercat vigents en el moment de sol licitar la llicència per a la reposició del paviment i 

de les instal·lacions. 

3. Les obres que es facin en carrers que no estiguin pavimentats quedaran exempts d’aquest dipòsit, 

sempre que no en puguin resultar afectats els serveis a què es fa referència en els paràgrafs anteriors. 

4. Un cop acabada l’obra s’haurà de procedir a la devolució de la garantia dipositada, previ informe 

favorable dels serveis tècnics municipals o, si s’escau, s’haurà d’exigir la diferència que es pugui 

produir contra els executors de les obres, per causa dels desperfectes de tot tipus que hagin ocasionat 

en la via pública o en els serveis municipals. 

 

Article 6. Inspecció. 

 
Ordenança Fiscal  núm. 4. 
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La inspecció de l’impost s’haurà de fer d’acord amb el que preveuen la Llei General Tributària, la resta de  

Lleis de l’Estat i les disposicions dictades en el seu desenvolupament. 
 

 

Article 7. Infraccions i sancions. 

 

Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i les sancions que els corresponguin en 

cada cas, s’ha d’aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària així com les disposicions que la complementen i despleguen. 

 

 

NOTA: Darrera modificació amb efectes per l’any 2021 publicada al BOP 251 de 30 de desembre de 

2020) 
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 Ordenança Fiscal  núm. 5. 

 

ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

 

CAPITOL I .- Fet Imposable 

 
Article 1 

 

1. El fet imposable de les Contribucions especials estarà constituït per l’obtenció pel subjecte passiu 

d’un beneficiari o d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres 

públiques o de l’establiment o ampliació dels serveis públics de caràcter municipal per part d’aquest 

municipi. 

2. Les Contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en l’establiment o 

ampliació dels serveis a que es refereix l’apartat anterior i la seva exacció serà independent del fet de 

què pels subjectes passius siguin utilitzades efectivament les unes o les altres. 

 

Article 2 

 

1. A efectes del que disposa l’article precedent, tindran la consideració d’obres i serveis municipals del 

següents: 

a) Els que, dins l’àmbit de la seva competència, realitzi o estableixi el municipi per atendre les 

finalitats que li estan atribuïdes. S’exclouen les obres realitzades per ell, mateix a títol de 

propietari dels seus béns patrimonials. 

b) Les que realitzi o estableixi el municipi per haver-li estat atribuïts o delegats per altres Entitats 

Públiques, així com aquells, la titularitat dels quals, d’acord amb la Llei, hagués assumit. 

c) Els que realitzin o estableixin per altres Entitats Públiques o pels concessionaris d’aquests, amb 

aportacions econòmiques d’aquest/a. 

2. Les obres i serveis a que es refereixen la lletra a) de l’apartat anterior conservaran el seu caràcter de 

municipals, encara que fossin realitzats o establerts per : 

a) Organismes Autònoms municipals o Societats Mercantils, que al seu capital social dels quals fos 

aquest municipi l’únic titular. 

b) Concessions amb aportacions d’aquest municipi. 

c) Associacions de contribuents. 

3. Les Contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la seva 

recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l’obra o de l’establiment o ampliació 

del servei pel qual haguessin estat establertes i exigides. 

 
Article 3 

 

El Municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i ordenació de Contribucions especials, sempre 

que es donin les circumstàncies conformades del fet imposable establertes a l’article 1er. De la present 

Ordenança General: 

a) Per l’obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades. 

b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d’aigua, de xarxes de 

clavegueres i desguàs d’aigües residuals. 

c) Per l’establiment i substitució d’enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de distribució 

d’energia elèctrica. 

d) Per l’ampliació i noves alineacions dels carrers i places ja obertes i pavimentades, així com la 

modificació de les rasants. 

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

f) Per l’establiment i ampliació del servei d’extinció d’incendis. 

g) Per la construcció d’embassaments, canals i altres obres pel reg de finques. 

h) Per la realització d’obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d’aigües per 

l’abastament. 

i) Per la construcció  d’estacions depuradores d’aigües residuals i col·lectors generals. 

j) Per la plantació d’arbres als carrers i places, així  com per la construcció i ampliació de parcs i jardins 

que siguin d’interès per a un determinat barri, zona o sector. 

k) Pel rebaix, terraplenament i construcció de murs de contenció. 

l) Per la realització d’obres de dessecació i sanejament i de defensa de terrenys contra avingudes i 

inundacions, així com la regulació i desviament dels corrents d’aigua. 
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m) Per la construcció de galeries soterrànies per l’allotjament de xarxes i canonades de distribució 

d’aigua, gas i electricitat, així com per a que siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i 

informació. 

n) Per la realització o l’establiment o ampliació d’algunes altres obres o serveis. 

 

CAPITOL II .- Exempcions i bonificacions 

 

Article 4 

 

1. No es reconeixeran en matèria de Contribucions especials altres beneficis fiscals que els que vinguin 

establerts per disposicions amb rang de Llei o per Tractats o Convenis Internacionals. 

2. Les persones que en els casos a que es refereix l’apartat anterior es considerin amb dret a un benefici 

fiscal ho faran constar així davant el Municipi, amb expressa menció del precepte en el qual 

considerin  emparat el seu dret. 

3. Quan es reconeguin beneficis fiscals a les Contribucions especials, les quotes que haguessin pogut 

correspondre als beneficiaris, o en el seu cas, l’import de les bonificacions ho podran ésser objecte de 

distribució entre la resta de subjectes passius. 

 

CAPITOL III.- Subjectes passius 

 

Article 5 

 

1. Tindran la consideració de subjectes  passius de les Contribucions especials, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a que es refereixen l’article 33 de la Llei General Tributària, 

especialment beneficiades per la  realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis 

que originin l’obligació de contribuir. 

2.   Als efectes del que disposa l’apartat anterior, es consideraran persones especialment beneficiades: 

a) En les Contribucions especials per realització d’obres o establiment o ampliació de serveis que 

afectin a béns immobles, els propietaris d’aquests. 

b) En les Contribucions especials per realització d’obres o establiment o ampliació de serveis a 

conseqüència d’explotacions empresarials, les persones o Entitats titulars d’aquestes. 

c) En les Contribucions especials per l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció d’incendis, a 

més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances que realitzin la seva 

activitat en el ram, en el terme d’aquest Municipi. 

d) En les Contribucions especials per construcció de galeries soterrànies, les Empreses 

subministradores que hagin d’utilitzar-les. 

 

Article 6 

 

1. Sense perjudici, en el seu cas, del que disposa l’apartat 3 de l’article 11 de la present Ordenança, les 

Contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareixen 

en el Registre de la Propietat, com a ames o posseïdors dels béns immobles, o en el Registre 

Mercantil o en la Matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, com titulars de les 

explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data d’acabament d’aquestes o en la de 

començament dels mateixos. 

2. Em els cassos de règim de propietat horitzontal, la representació de la Comunitat de Propietaris 

facilitarà a l’Administració el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participació en la 

Comunitat, a fi de procedir al lliurament de les quotes individuals. De no fer-se així, es donarà com 

acceptat el que es giri una única quota, de la distribució s’ocuparà la pròpia Comunitat. 

 

CAPITOL IV.- Base imposable 
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Article 7 

 

1. La base imposable de les Contribucions especials estarà constituïda, com a màxim, pel 90 per 100 del 

cost que el Municipi suporti per la realització  de les obres o per l’establiment o ampliació dels 

Serveis. 

2. L’esmentat cost estarà integrat pels següents conceptes : 

a. El cost real dels treballs pericials de redacció de projectes i de direcció d’obres, plans i 

programes tècnics. 

b. L’import de les obres a realitzar o dels treballs d’establiment o ampliació dels Serveis. 

c. El valor dels terrenys que hagueren d’ocupar permanentment les obres o serveis, llevat que 

es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al Municipi, o 

el d’immobles cedits en els termes establerts a l’article 77 de la Llei de Patrimoni de l’Estat. 

d. Les indemnitzacions procedents per l’enderroc de construccions, destrucció de plantacions, 

obres o instal·lacions, així com les que s’hagin d’abonar als arrendataris dels bens que hagin 

de ser enderrocats o ocupats. 

e. L’interès del capital invertit a les obres o serveis quan el Municipi hagueren d’acudir al 

crèdit per finançar la part no coberta per contribucions especials o la coberta per  aquestes 

en cas de fraccionament general de les mateixes. 

f. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de mera previsió. Si es cost 

real fos major o menor que el previst, s’agafarà aquell a efectes del càlcul de les quotes 

corresponents. 

3. Quan es tracti d’obres o serveis, a les que es refereixen l’article 2.1.c) de la present Ordenança, o de 

les realitzades per concessionaris amb aportacions del Municipi a què es refereix l’apartat 2.b) del 

mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de l’import 

d’aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres Administracions Públiques 

per raó de la mateixa obra o serveis. En tot cas, es respectarà el límit del 90 per 100 a que es refereix 

l’apartat primer d’aquest article. 

4. Als efectes de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat pel Municipi la quantia 

resultant de restar a la  xifra del cost total l’import de les subvencions o auxilis que l’Entitat Local 

obtingui de l’Estat o de qualsevol altra persona, o Entitat Pública o privada. S’exceptua el cas de què 

la persona o Entitat aportant de la subvenció o auxili tingui la condició de subjecte passiu, cas en el 

qual es procedirà en la forma indicada a l’apartat 2 de l’article 9è, de la present Ordenança General. 

 

Article 8 

 

La corporació determinarà en l’acord d’ordenació respectiu el percentatge del cost de l’obra que hagi 

suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial de què es 

tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es refereix l’article anterior. 

 

CAPITOL V.- Quota tributària 

 

Article 9 

 

1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes passius, tenint en 

compte la classe i naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les següents regles: 

a. Amb caràcter general s’aplicaran conjunta o separadament, com a mòduls de repartiment, 

els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable i el 

valor cadastral a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. 

b. Si es tracta de l’establiment i millores del servei d’extinció d’incendis, podran ser 

distribuïdes entre les Entitats o Societats que cobreixin el risc per bens situats en aquest 

Municipi proporcionalment a l’import de les primes recaptades a l’any immediatament 

anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5% de l’import de les 

primes recaptades pel mateix, l’excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva 

total amortització. 

c. En el cas de les obres a que es refereix l’article 3.m) de la present Ordenança General, 

l’import total de la Contribució especial serà distribuït entre les companyies o empreses que  

hagin d’utilitzar-les en raó a l’espai reservat a cadascuna o en proporció a la total secció de  
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les mateixes, encara que no les utilitzin immediatament. 

2. En cas de que s’atorguessin per a la realització de les obres o l’establiment o ampliació dels serveis 

una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de subjecte passiu de les Contribucions 

especials que es recaptessin per aquesta raó, l’import de l’esmentada subvenció o auxili en destinarà, 

en primer lloc, a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. L’excés, si n’hi hagués, 

s’aplicarà a reduir, a prorrata, la quota dels restants subjectes passius. 

 

Article 10 

 

1. En tota classe d’obres quan a la diferència de cost per unitat als diversos trajectes, trams o seccions 

de l’obra o servei no correspongui anàloga diferència en el grau d’utilitat  o benefici pels interessats, 

totes les parts del pla corresponent seran considerades en conjunt als efectes del repartiment i, en 

conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals no s’atendrà solament al cost especial 

del tram o secció que immediatament afecti a cada contribuent. 

2. En el cas de que l’import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els metres 

lineals de façana dels immobles, s’entendrà per finques amb façana a la  via pública no solament les 

edificades en coincidència amb l’alineació exterior de l’illa, sinó també les construïdes en blocs 

aïllats qualsevol que fos la seva situació respecte a la via pública que delimita aquella illa i sigui 

objecte de obra; en conseqüència, la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos per la del 

solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l’edificació, reculada, patis oberts, zona 

de jardí o espais lliures. 

3. Quan el trobament de dues façanes estigui format per un xamfrà o s’uneixin en corba, es 

consideraran a efectes de mesurament de la longitud de la façana la meitat de la longitud del xamfrà o 

la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les façanes immediates. 

 

CAPITOL VI .- Acreditament 

 

Article 11  

 

1. Les Contribucions especials s’acrediten en el moment en què les obres s’hagin executat o el servei 

hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables, l’acreditament es produirà per a 

cadascun dels subjectes passius des què s’hagin executat les corresponents a cada tram o fracció de 

l’obra. 

2. Sense perjudici del que es disposa a l’apartat anterior, una vegada aprovat l’acord concret 

d’imposició i ordenació, el Municipi podrà exigir per avençat el pagament de les Contribucions 

especials en funció de l’import del cost previst per a l’any següent. No podrà exigir-se l’avenç d’una 

nova anualitat sense que hagin estat executades les obres per a les quals es va exigir el corresponent 

avenç. 

3. El moment de l’acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes de 

determinar la persona obligada al pagament de conformitat amb el que es disposa a l’article 5è, de la 

present Ordenança General, encara que a l’acord concret d’ordenació figuri com a subjecte passiu 

que ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i de què el mateix hagués avençat el 

pagament de les quotes de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 2 del present article. Quan la 

persona que figuri com a subjecte passiu a l’acord concret d’ordenació i hagi estat notificada d’això, 

transmeti els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre 

l’aprovació de l’esmentat acord i el del naixement de l’acreditament estarà obligada a donar compte a 

l’Administració Municipal de la transmissió efectuada, dins del termini d’un mes des de la data 

d’aquesta i si no ho fes, l’esmentada Administració podrà dirigir l’acció per la  cobrament contra qui 

figurés com subjecte passiu en l’esmentat expedient. 

4. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la prestació del servei, es 

procedirà a senyalar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, girant les 

liquidacions que procedeixin i compensant com lliurament a comte els pagaments avençats que 

s’haguessin realitzat. Aquest assenyalament definitiu es realitzarà pels Òrgans competents del 

Municipi ajustant-se a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per l’obra o servei de que 

es tracti. 
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5. Si els pagaments avençats haguessin estat efectuats per persones que no tinguessin la condició de 

subjectes passius en la data de l’acreditament del tribut o bé excedissin de la quota individual 

definitiva que els correspongui, l’Ajuntament practicarà d’ofici la corresponent devolució. 

 

CAPITOL VII.- Gestió, liquidació, inspecció i recaptació 

 

Article 12 

 

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les Contribucions especials es realitzaran en la forma, 

terminis, i condicions que s’estableixen a la Llei General Tributària i a les demés lleis de l’Estat 

reguladores de la matèria, així com a les disposicions dictades pel seu desenvolupament. 

 

Article 13 

 

1. Una vegada determinada la quota a satisfer, el Municipi  podrà concedir, a sol·licitud del contribuent, 

el fraccionament o ajornament d’aquella per un termini màxim de cinc anys, havent-se de garantir el 

pagament del deute tributari, que inclourà l’import de l’interès de demora de les quantitats ajornades, 

mitjançant hipoteca, penyora, aval bancari o altra garantia suficient a satisfacció de la Corporació. 

2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb l’import 

total de la quota tributària que li correspongui. 

3. La manca de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de 

certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents. 

4. En qualsevol moment el contribuent podrà renunciar als beneficis de l’ajornament o fraccionament, 

mitjançant l’ingrés de la quota o de la part de la mateixa pendent de pagament així com dels 

interessos vençuts cancel·lant-se la garantia constituïda. 

5. De conformitat amb les condicions socioeconòmiques de la zona en la qual s’executin les obres, la 

seva naturalesa i quadre d’amortització, els cost, la base liquidable i l’import de les quotes 

individuals, el Municipi podrà acordar d’ofici el pagament fraccionat amb caràcter general per a tots 

els contribuents, sense perjudici de què ells mateixos puguin en qualsevol moment avençar els 

pagaments que considerin oportuns. 

 

CAPITOL VIII.- Imposició i ordinació 

 

Article 14 

 

1. L’exacció de les Contribucions especials necessitarà la prèvia adopció pel Municipi de l’acord 

d’imposició en cada cas  concret. 

2. L’acord relatiu a la realització d’una obra o l’establiment o ampliació d’un servei que hagi de 

finançar-se mitjançant Contribucions especials no podrà executar-se fins que s’hagi aprovat 

l’ordenació concreta d’aquestes. 

3. L’acord d’ordenació o Ordenança reguladora serà d’inexcusable adopció i contindrà del cost previ de 

les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels criteris del repartiment. 

L’acord d’ordenació concret o Ordenança reguladora es remetrà en els demés qüestions a la present 

Ordenança General de Contribucions Especials. 

4. Una vegada adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials i determinades les quotes 

a satisfer, aquestes seran notificades individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili 

fossin coneguts i, en defecte d’això, per edictes. Els interessats podran presentar recurs de reposició 

davant l’Ajuntament, que podrà referir-se a la procedència de les Contribucions especials, el 

percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes 

assignades. 

 

Article 15 
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1. Quan aquest Municipi col·labori amb una altra Entitat local en la realització d’obres o establiment o 

ampliació de serveis i sempre que s’imposin Contribucions especials, s’observaran les següents 

regles: 
 

 

a) Cada Entitat conservarà les seves competències respectives en ordre als acords d’imposició i 

ordenació concrets. 

b) Si alguna de les Entitats realitzés les obres o establís o ampliés els serveis amb col·laboració 

econòmica de l’altra, correspondrà a la primera la gestió i recaptació de la Contribució especial, 

sense perjudici del que es disposa a la  lletra a) anterior. 

2. En el supòsit de què l’acord concret d’ordenació no fos aprovat per una de les esmentades Entitats, 

quedarà sense efecte la unitat d’actuació, adoptant separadament cada una de les decisions que 

procedeixin. 

 

CAPITOL IX.- Col·laboració ciutadana 

 

Article 16 

 

1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran formar-se en Associació administrativa de 

contribuents i promoure la realització d’obres o l’establiment o ampliació de serveis pel Municipi, 

comprometent-se a sufragar la part que correspongui aportat a aquest Municipi quan la seva situació 

financera no els hi permetés, a més de la que els correspongui segons la naturalesa de l’obra o servei. 

2. També, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l’establiment o ampliació de 

serveis promoguts pel Municipi podran formar-se en Associacions administratives de contribuents en 

el període d’exposició al públic de l’acord d’ordenació de les Contribucions especials. 

 

Article 17 

 

Per la constitució de les Associacions administratives de contribuents a què es refereix l’article anterior, 

l’acord haurà de ser pres per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin al menys, els dos 

terços de les quotes que hauran de satisfer 

 

CAPITOL X.- Infraccions i sancions. 

 

Article 18 

 

1. En tot el relatiu a infraccions tributàries i la seva qualificació, així com a les sancions que a les 

mateixes corresponguin a cada cas, s’aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària. 

2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la  liquidació i cobrament de les quotes 

acreditades no prescrites. 

 

 

 

                                         DISPOSICIO FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i 

començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990, romanent en vigor fins a la seva modificació o 

derogació expresses. 
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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 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Basses de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en 

els articles 15 a 19 de la  Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest 

Ajuntament estableix  la Taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per la present 

Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a l’establert en l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988. 

 

Article 2.- Fet imposable. 

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa, 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 a les autoritats municipals. 

2. A aquest efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que 

hagi estat provocada pel particular o redundi en el seu benefici, encara que no hi hagi intervingut 

sol·licitud expressa de l’interessat. 

3. No estarà subjecte a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al 

compliment. d’obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients de devolució 

d’ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole i 

els relatius a la  prestació de serveis o realització d’activitats de competència municipal i la utilització 

privativa o l’aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una 

altra taxa municipal o pels que s’exigeixi un preu públic per aquest Ajuntament. 

 

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 del qual redundi la tramitació del 

document o expedient de què es tracti. 

 

Article 4.- Responsables. 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 

jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 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 es doni alguna de les següents circumstàncies: 

a) Haver estat declarats pobres per precepte legal. 

b) Estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat. 

c) Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte als expedients que hagin de sortir 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 assenyalada segons la naturalesa dels 

documents o expedients a 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 de la seva iniciació fins a la seva resolució final, inclosa la  certificació i notificació 

a l’interessat de l’acord recaigut. 

3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s’incrementaran en un 50% quan els 

interessats sol·licitessin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que motivessin 

l’acreditament. 
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Ordenança Fiscal núm. 6. 

 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 

Article 7.- Tarifa. 

 

La tarifa a què es refereix l’art. anterior s’estructura en els següents epígrafs: 

 

Epígraf primer. Censos de població  

1. Certificats d’empadronament, convivència i residència vigents       3,20 € 

2. Certificats d’empadronament, convivència i residència de censos anteriors       5,20 € 

Epígraf segon. Certificacions, compareixences i compulses  

1. Certificació de documents o acords municipals       3,20 € 

2. Altres certificacions       3,20 € 

3. Per compareixences davant l’alcaldia per qualsevol finalitat amb constància per escrit, 

sol licitades a instància de part 

      3,20 € 

4. Compulses 

a) 1r. full del document 

b) 2n. full del document i següents 

 

      1,00 € 

      0,25 €                             

Epígraf tercer. Documents o expedients relatius als serveis d’urbanisme  

1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis     60,00 € 

2. Per cada expedient d’infracció urbanística     90,00 € 

3. Per cada certificació que s’expedeixi pels serveis d’urbanisme e instància de part: 

a) Si no implica la redacció d’informe tècnic 

b) Si implica la redacció d’informe tècnic d’arquitecte o similar  

c) Si implica la redacció d’informe tècnic superior o similar  

 

    20,00 € 

    30,00 € 

    40,00 € 

4. Per cada informe que s’expedeixi pels serveis d’urbanisme a instància de part: 

a) Informe de l’arquitecte tècnic  o tècnic de titulació equivalent  

b) Informe de l’arquitecte superior o tècnic  de titulació equivalent 

     

    25,00 € 

    30,00 € 

5.Per cada expedient relatiu a segregació de finques     40,00 € 

6. Per expedients de llicències de primera ocupació     40,00 € 

habitatge 

7. Per la definició d’alineacions i rasants i altres treballs topogràfics feta, per la 

Corporació, a instàncies dels particulars. 

S/Honoraris 

aportats 

8. Per la tramitació dels expedients de regularització, adequació i revisió de les activitats a 

la Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental, que no suposin la liquidació de 

la taxa per obertura d’establiment, s’aplicaran les tarifes següents: 

a) Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental 

b) Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental 

c) Activitats sotmeses al règim de comunicació 

  

 

 

 

     100,00 € 

      70,00 € 

      40,00 €                     

9. Per tramitació dels expedients d’activitats d’acord amb el que preveu la Llei 

d’intervenció integral de l’Administració Ambiental, s’aplicaran les tarifes següents: 

a)   Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental. 

b)  Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental 

c)  Activitats sotmeses al règim de comunicació i declaració 

  

 

 

100,00 € 

70.00 € 

40,00 € 

10. Per la tramitació dels expedient administratius per a l’atorgament de llicències de construccions, 

instal·lacions u obres, que no estiguin descrits en els epígrafs anteriors:  

a) Per la tramitació d’expedients de llicències menors:   

b) Per la tramitació d’expedients de llicències majors:  

c) Per la tramitació d’expedients de declaració de caducitat,  renúncia, pròrroga, canvi de 

titularitat i similars que afectin a tot tipus de llicències de construccions, instal·lacions u 

obres:  

 

 

 

40, 00 € 

90, 00 € 

 

 

40, 00 € 

11. Per la tramitació i formalització de projectes de reparcel·lació  350 € + 

0,05% del 

valor dels 

terrenys 

12. Per la tramitació de projectes de parcel·lació  100 € 
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13. Per la tramitació de projectes de normalització de finques 100 €  

  

14. Per la tramitació d’expedients d’aprovació de bases i estatuts de Juntes de Compensació  

250 € 

  

15. Per la tramitació d’expedients d’aprovació d’Estatuts de les Entitats Urbanístiques de 

Conservació  

 

250 € 

  

16. Per la tramitació de canvis de sistemes d’actuació, a instància de part.   

250 € 

  

17. Per la tramitació de plans de millora urbana / plans especials urbanístics  250 € 

  

Epígraf quart. Altres documents expedits i/o tramesos per les oficines municipals  

1. Per fotocòpies 0, 15 € / full 

2. Per trameses de fax 

a) 1r full del document 

b) 2n full  

 

1, 20 € 

0, 30 € 

3. Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat 3, 20 € 

4. Per la venda de CD que incorporin documentació municipal 1, 00 € / 

unitat 

5. Per còpies de plànols en DIN A-3, color 1, 00 € / 

unitat 

6. Publicacions en el servei e-bando 1,50 € 

Epígraf cinquè. Altres llicències municipals 

1. Llicència per la tinença de gossos perillosos 

100 

euros/unitat 

Epigraf  Cinquè. Documents expedits pel servei PIC   

Per cada certificat descriptiu i gràfic referit únicament a una unitat urbana o una parcel.la rústica 15 euros  

Per cada certificat literal sense plànol, rústica i urbana i per cada bé immoble certificat 4 euros  +  3 

euros 

Per cada certificat cadastral amb antiguitat superior a 5 anys  20 euros 

Per qualsevol altre document signat que s’expedeixi des del servei PIC 4 euros 

Certificats negatius de bens  Sense taxa  

 

 Article 8.Bonificacions de la quota. 

 

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades en la tarifa d’aquesta 

taxa. 

 

Article 9.- Acreditament. 

 

1. S’acredita las Taxes i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que iniciï la 

tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut. 

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l’article 2, l’acreditament es produeix quan tinguin lloc 

les circumstàncies que proveeixin l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense prèvia 

sol·licitud de l’interessat, però redundi en benefici seu. 

 

Article 10.- Declaració i ingrés. 

 

1. La Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, pel procediment del segell municipal adherit a l’escrit 

de sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en els mateixos si aquell escrit no existís, 

o la sol·licitud no fos expressa. El segell podrà ésser substituït per rebut estès per la Dipositaria 

Municipal. 

2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 66 de la Llei de Procediment 

Administratiu, que no vinguin degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però no se’ls 

podrà donar curs sense que s’esmeni la deficiència, motiu pel qual es requerirà a l’interessat per a què 

en el termini de deu dies aboni les quotes corresponents amb la disposició de què, transcorregut 

aquest termini sense efectuar-lo, es tindran els escrits per no presentats i serà arxivada la sol·licitud. 

3. Les certificacions o documents que expedeixi l’Administració Municipal en virtut d’ofici de Jutjats o 

Tribunals per a tota classe de plets, no es lliuraran ni trametran sense que prèviament s’hagi satisfet la 

corresponent quota tributària. 

 

Article 11.- Infraccions i sancions. 
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En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les 

mateixes correspongui en cada cas, s’estarà al que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei 

General Tributària. 

 

NOTA: Darrera modificació amb efectes per l’any 2013  publicada al BOP 178  de 22 de desembre de 

2012) 
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Ordenança Fiscal núm. 7. 

 

TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

 

 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en 

els articles 15 a 19 de la  Llei 39/1988. De 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest 

Ajuntament estableix la “Taxa per llicència d’obertura d’establiments”, que es regirà per la present 

Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a l’establert en l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988. 

 

Article 2.- Fet imposable 

 

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, tendent 

a unificar si els establiments industrials i mercantils reuneixen les condicions de tranquil·litat, sanitat 

i salubritat i qualsevol altres exigides per les corresponents Ordenances i Reglaments municipals o 

generals per al seu normal funcionament, com a pressupost necessari i previ per a l’atorgament per 

aquest Ajuntament de la llicència d’obertura a què es refereix l’article 22 del Reglament de Serveis 

de les Corporacions Locals. 

2. A aquest efecte, tindrà la consideració d’obertura: 

a) La instal·lació per primera vegada de l’establiment per a iniciar-se en les seves activitats. 

b) La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada en l’establiment, encara que continuï el 

mateix titular. 

c) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que es porti a cap en aquest i que afecti a les 

condicions assenyalades en el número 1 d’aquest article, exigint nova verificació de les 

mateixes. 

d) El canvi de titular de l’activitat. 

3. S’entendrà per establiment industrial o mercantil tota edificació habitable, estigués o no oberta al 

públic, que no es destini exclusivament a casa, i que: 

4. Es dediqui a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció, comercial i 

de serveis que estigui subjecta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 

5. Encara que sense desenvolupar-se aquelles activitats serveixin d’auxili o complement per a les 

mateixes, o tinguin relació amb elles de forma que els hi proporcionin beneficis o aprofitament, com 

per exemple, seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats jurídiques escriptoris, oficines, 

despatxos o estudis. 

 

Article 3.- Subjecte passiu 

 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 

36 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat que es pretengui desenvolupar o, en el seu cas, es 

desenvolupi en qualsevol establiment industrial o mercantil. 

 

Article 4.- Responsables. 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 

jurídiques, a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els Administradors de les societats i els síndics, interventors o 

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en generals, en els supòsits i amb l’abast que 

assenyala l’article 41 de la Llei General Tributària. 

 

Article 5.- Quota tributària 

 

1. La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen el tipus de 

gravamen establert, corregida per la multiplicació dels índex correctors a aplicar en funció de la 

categoria fiscal de la via pública on radiqui l’activitat. 

2. La base imposable serà la superfície útil total expressada en metres quadrats del local on s’exerceixi 

l’activitat objecte de llicència. 

3. El tipus de gravamen que s’aplicarà sobre la base imposable serà el següent: 
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Ordenança Fiscal núm. 7. 

 

TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS 

 

 

Tipus de local Tipus de 

gravamen 

Per a les activitats que es duguin a  terme en locals amb una superfície 

útil 

de fins a 200 metres quadrats 

 

2,70 €/ m2 

b) Per a locals amb una superfície útil de més de 200 metres quadrats 2,00 €/m2 

 

 

4. En cas que es tracti d’activitats que no es duguin a terme en locals es tindrà en compte, als efectes del 

càlcul de la quota tributària, la superfície de la zona, àrea o espai directament vinculat a l’activitat 

que es desenvolupi.  

 

5. Les quotes que resultin d’acord amb la base i tarifes esmentades es corregiran atenent a la categoria 

fiscal de 

       la     via       pública on radiqui l’activitat econòmica, establint-se la següent escala d’índex:  

 

Categoria fiscal de les vies públiques Índex aplicable 

1ª categoria 1, 2 

2ª categoria 0, 9 

 

6. La categoria fiscal de la via pública de què es tracti serà la mateixa que la que, en cada moment, 

estigui establerta per a l’impost sobre activitats econòmiques.  

 

7. No obstant el que es preveu als apartats anteriors i, per a les activitats que s’especifiquen a 

continuació, se’ls aplicarà el següent índex corrector, sobre la quota que resulti a l’empara de la base 

i tarifes establertes en aquest article.  

 

Activitat Índex corrector 

Extracció d’àrids i/o moviments de terres 0, 01 

Activitats ramaderes 0, 10 

Activitats vinculades a l’energia fotovoltaica  0, 10 

 Altres activitats diferents de les anteriors que requereixin per al seu  

desenvolupament grans superfícies de sol no edificades ( a tall ‘exemple, 

activitats de transport amb estacionamentde vehicles pesats, activitats des- 

tinades a maquinària d’elevació i/o grues, pàrquings exteriors en establi-    

ments comercials, etc.)            0,10  

 

8. Els índexs correctors a qè es refereix l’apartat anterior no s’aplicarà , tanmateix,  a les superfícies  

        efectivament edificades vinculades  a les activitats a les quals s’hi refereix 

 

 

9. Sens perjudici del que es preveu en els apartats precedents i, en cas que es tramitin expedients 

d’ampliació d’activitats ja autoritzades per la Corporació que no suposin, en cap cas, increment de la 

superfície útil ocupada o augment de volum de l’activitat que es desenvolupa i es refereixin, 

exclusivament, a supòsits de millora, modernització o adequació de les infraestructures o 

instal·lacions existents d’acord amb la llicència inicial, s’aplicarà una bonificació del 90% sobre la 

quota que resulti a l’empara d’aquest article.  

 

Article 6.- Exempcions i bonificacions 

 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la Taxa. 

 

Article 7.- Acreditament 

 

1. S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir, quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix 

el fet imposable. 
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2. A aquests efectes, s’entendrà iniciada l’esmentada activitat en la data de presentació de l’oportuna 

sol·licitud de la llicència d’obertura, si el subjecte passiu formulés expressament aquesta. 

3. Quan l’obertura hagi tingut lloc sense haver obtingut l’oportuna llicència, la Taxa s’acreditarà quan 

s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduent a determinar si l’establiment reuneix o no les 

condicions exigibles, amb independència de la iniciació de l’expedient administratiu que pugui 

instruir-se per autoritzar l’obertura de l’establiment o decretar el seu tancament, si no fos autoritzable 

l’esmentada obertura. 

L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap manera, per la denegació de la 

llicència sol·licitada o per la concessió d’aquesta, condicionada a la  modificació de les condicions de 
 

l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant un cop concedida la llicència. 

 

Article 8.- Declaració 

 

1. Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura d’establiment industrial o 

mercantil, presentaran prèviament en el Registre General, l’oportuna sol·licitud, amb especificació de 

l’activitat o activitats a desenvolupar en el local. 

2. Si després de formulada la sol·licitud d’obertura es variés o ampliés l’activitat a desenvolupar en 

l’establiment, o s’alteressin les condicions projectades per tal establiment o bé s’ampliés el local 

inicialment previst, aquestes modificacions hauran de posar-se en coneixement de l’administració 

municipal amb el mateix detall i abast que s’exigeix en la declaració prevista en el número anterior. 

 

Article 9.- Liquidació i ingrés. 

 

Finalitzada l’activitat municipal i una vegada dictada la Resolució municipal que precedeixi sobre la 

llicència d’obertura, se practicarà la liquidació corresponent per la Taxa, que serà notificada al subjecte 

passiu per al seu ingrés directe a les Arques Municipals utilitzin els mitjans de pagament i els terminis 

que assenyala el Reglament General de Recaptació. 

 

Article 10.- Infraccions i sancions 

En tot el que es relaciona a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que els 

corresponguin en cada cas, s’estarà al que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei General 

Tributària. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Modificació amb efectes per a l’any 2021  (BOP 251 de 30 de desembre de 2020) 
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Ordenança Fiscal núm. 8 

 

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 d'espais per enterraments, permisos de construcció de panteons o sepultures; ocupació dels 

mateixos ; reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixats i adornaments; 

conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualsevol altre que, d’acord amb el previst en el 

Reglament de Policia Sanitària mortuòria siguin procedents o s’autoritzin a instància de comunicat. 

 

Article 3.- Subjecte passiu 

 

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l’autorització o la prestació del 

Servei i,  si de cas, els titulars de l’autorització concedida. 

 

Article 4.- Responsables 

 

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 

jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 39 de la Llei General Tributària. 

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 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 

 

Estaran exempts 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 quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent: 

  

                                                                                                                              

A) Nínxols perpetus (nous). Per la cessió perpètua de nínxols s’abonaran els següents imports: 

 

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 

Preu tercer nínxol  (unitat) 1.000 
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B) Nínxols perpetus (recuperats de cessions revertides). Per la cessió perpètua de nínxols 

s’abonaran els següents imports (en euros):  

 

 

 
Ordenança Fiscal núm. 8 

 

TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

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  
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Preu  primer nínxol (unitat) 1.000 

Preu segon nínxol (unitat) 1.200 

Preu tercer nínxol (unitat) 800 

 
 

 

Ordenança Fiscal núm. 8 

 

TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

Nínxols Bloc D   2a  fase 

 

Preu  primer nínxol (unitat) 1.000 

Preu segon nínxol  (unitat) 1.200 

Preu tercer nínxol  (unitat) 800 

 

 

 
C) Per la inscripció als registres municipals de cada permuta que es concedeixi de sepultures o nínxols 

dins del cementiri municipal : 15,00 € 

D) Per la inscripció als registres municipals de cada permuta que es concedeixi de sepultures o nínxols, a 

títol d’herències entre pares, cònjuges i fills: 9,00 € 

 

E) Per la inscripció de les demés transmissions de les concessions a perpetuïtat de tota classe de 

sepultures o nínxols: 12,00 €. 

F) Per la retirada de restes de cadàvers inhumats i trasllat al columbari en nínxols a perpetuïtat, a sol 

licitud del concessionari de la mateixa: 15,00 €. 

G) 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. 

H) Per la realització de treballs de conservació i neteja del cementiri: 8,50 €. 

Aquest import s’abonarà tant si es disposa de nínxol com de fossa al terra. 

I) Els imports fixats en aquesta ordenança relatius a la retirada, trasllats 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. 

J) 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. 

 

Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés 

 

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

La sol·licitud de permís per la construcció de mausoleus i panteons anirà acompanyada del corresponent 

projecte i memòria, autoritzats pel facultatiu corresponent. 

2.- 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. 

 

Article 9.- Infraccions i sancions 

 

Tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes 

corresponguin en cada cas, s’estarà al disposat a la Llei General Tributària. 

 

 

 



AJUNTAMENT D’ALCOLETGE  

 

Página 41 
 

 

 

NOTA: Darrera modificació amb efectes per a l’any 2015 (BOP 244, de 22 de desembre de 2014)
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Ordenança  Fiscal núm. 9. 

 

TAXA DE CLAVEGUERAM 

 

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 clavegueram”, 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 

 

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa: 

a. L’activitat municipal, tècnica i administrativa, inclinada a verificar si es donen les 

condicions necessàries per autoritzar l’escomesa de la xarxa de clavegueram municipal. 

b. La prestació dels serveis d’evacuació excrecions, aigües pluvials, negres i residuals, 

mitjançant 

c.  La xarxa de clavegueram municipal, i el seu tractament per depurar-les. 

 

2. No estaran subjectes a la Taxa les finques derrocades, declarades ruïnoses o que tinguin la condició 

de solar o terreny. 

 

Article 3.- Subjecte passiu 

 

1. Són subjectes passius contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 

l’article 33 de la  Llei General Tributària que siguin: 

a. Quan es tracti de la concessió de llicència d’escomesa a la  xarxa, el propietari, usufructuari 

o titular del domicili útil de la finca. 

b. Cas de prestació de serveis del número 1. B) de l’article anterior, els ocupants o usuaris de 

les finques del terme municipal beneficiaris dels esmentats serveis, qualsevol quin sigui el 

seu títol propietaris, usufructuaris, habitacionistes o arrendatari, àdhuc en precari. 

2. En tot cas, tindran la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari de les cases o 

locals el propietari d’aquestes immobles, els que podran repercutir, si de cas, les quotes satisfetes 

sobre els respectius beneficiaris del servei. 

 

Article 4.- Responsables 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i 

jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, amb els supòsits i amb l’abast que 

assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària. 

 

Article 5.- Quota tributària 

 

1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització d’escomesa a la xarxa de 

clavegueram s’exigirà per una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 93 €. 

 

2. La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determina en 

funció de la naturalesa i destí dels immobles. 

 

Amb aquesta finalitat, s’aplicarà la següent Tarifa: 

                                                                                                                                

a) Per cada habitatge destinat a residència familiar ja sigui de caràcter temporal o  

 permanent........................................................................................................     11,00 € 

b)  Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall :..........................           11,00 € 

c)  Per cada finca o local destinat a us indutrial........................................................       46,50 € 

d)  Per cada local destinat a Hotels, bars i similars...................................................        46,50 € 
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Ordenança Fiscal núm. 9. 

 

TAXA DE CLAVEGUERAM 

 

e)  Per cada establiment col lectiu previst per a l’allotjament en règim d’internament 

permanent o temporal:      

1. Amb capacitat de menys de 50 places...........................................................                 193,00 € 

2. Amb capacitat de 50 a 100 places.................................................................                  350,00 € 

3. Amb capacitat de més de 100 places............................................................                   582,00 € 

        f)    Per cada finca o local destinat a altres usos:..................................................                      29,50 € 

 

 

Article 6.- Exempcions i bonificacions 

 

No es considera exempció ni cap bonificació a l’exacció de la present Taxa. 

 

 

Article 7.- Acreditament 

 

1. S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix 

un fet imposable, entenent-se iniciada la mateixa: 

a) En la data de presentació de l’oportuna sol·licitud de la llicència d’escomesa, si el subjecte 

passiu la realitzés expressament. 

b) Des de que tingui lloc l’efectiva escomesa de la xarxa de  clavegueram municipal. 

L’acreditament per aquesta modalitat de la Taxa es produirà amb independència de què s’hagi 

obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de la iniciació de l’expedient 

administratiu que pugui instruir-se per la seva autorització. 

2. Els serveis d’evacuació d’excrets, aigües pluvials, negres i residuals, i de la seva depuració, són de 

caràcter obligatori per totes les finques del Municipi que tinguin façana a carrers, places o vies 

públiques en què existeixi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no excedeixi 

de cent metres, i s’acrediti la Taxa encara quan els interessats no procedeixin a realitzar l’escomesa 

de la xarxa. 

 

 

Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés. 

 

1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i baixa al cens de 

subjectes passius de la Taxa, en el termini inclòs entre la data en què es produeixi la variació en la 

titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions sorgiran 

efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui una vegada finalitzat el termini de presentació 

de les susdites declaracions d’alta i baixa. 

La inclusió inicial al Cens es farà d’ofici una vegada concedida la llicència d’escomesa de la xarxa. 

2. Les quotes s’acreditaran el primer dia del segon trimestre de cada any natural, llevat que 

l’acreditament de la Taxa es produís amb posterioritat a l’esmentada data, que en aquest cas la 

primera quota s’acreditarà el primer dia del trimestre següent. 

3. En el supòsit de llicència d’escomesa, el contribuent formularà l’oportuna sol·licitud i els serveis 

tributaris d’aquest Ajuntament, una vegada aquella concedida, realitzaran la liquidació que 

procedeixi, que serà notificada per l’ingrés directe en la forma i terminis que assenyali el Reglament 

General de Recaptació. 

4. El cobrament de les quotes s’efectuaran anyalment, mitjançant rebut derivat del Cens. 

                                               

 

 

NOTA :Modificació per a l’any 2013 (BOP 178 de 22 de desembre de 2012) 
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Ordenança Fiscal núm. 10. 

 

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES. 

 

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 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en 

els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes Locals, aquest 

ajuntament estableix la “Taxa per recollida d’escombraries”, que es regirà per la present Ordenança fiscal, 

les normes de la qual atenen al que es preveu en l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988. 

 

Article 2.- Fet imposable 

 

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida 

d’escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans de cases, allotjaments i locals o establiments on 

s’exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis. 

2. A tal efecte, es consideraran escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans, les resquícies i 

deixalles d’alimentació o detritus procedents de la neteja normal de locals o cases i s’exclouen de tal 

concepte els residus de tipus industrial, runes d’obres, detritus humans, matèries i materials 

contaminats, corrosius, perillosos o la recollida o vessament dels quals exigeixi l’adaptació 

d’especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat. 

3. No està subjecta a la Taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels següents 

serveis: 

a) Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliàries i urbans d’indústries, hospitals 

i laboratoris. 

b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals. 

c) Recollida de runes d’obres. 

 

Article 3.- Subjecte passius 

 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 

l’article 36 de la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen les cases i locals ubicats en llocs, 

places, carrers o vies públiques en què es presta el servei, ja sigui a títol de propietari o 

d’usufructuari. 

 

Article 4.- Responsables 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 

jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 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 

 

1. Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte 

legal.  

2. Gaudiran d’exempció objectiva aquells immobles, que d’acord amb els informes tècnics pertinents, 

no gaudeixin de les condicions mínimes que permetin la seva ocupació  i/o utilització.  

3. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota tributària les persones físiques  que visquin soles o 

convisquin amb una altra persona , que tinguin la condició de pensionistes per jubilació, invalidesa, o 

viduïtat ,  que ocupin o utilitzin els habitatges o locals ubicats en llocs en què es presti el servei, i que 

obtinguin ingressos anuals inferiors, en el seu conjunt, al salari mínim interprofessional. 

4. Gaudiran d’ubna bonificació del 50% de la quota tributària les famílies 

monoparentals/monomarentals que ocupin o utilitzin els habitatges o locals ubicats en llocs  en què 

es presti el servei i que obtinguin ingressos anuals inferiors, en el seu conjunt, al salari mínim 

interprofessional  

5. Per poder gaudir  d’aquestes exempcions i bonificacions els interessat hauran d’instar la seva 

concessió indicant les circumstàncies que donen dret al seu reconeixement a l’empara d’aquesta 
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ordenança . Un cop declarada l’exempció o la bonificació per l’Ajuntament , s’expedirà un document 

que acrediti la seva concessió. Aquestes exempcions i bonificacions produiran els seus efectes en el  

 

primer semestre natural següent a aquell en què hagin  estat reconegudes per l’Administració, en els 

termes i condicions previstes als articles 7è i 8è d’aquesta ordenança. 

 

Article 6.- Quota tributària 

 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció 

de la naturalesa i destí dels immobles. 

2. A aquests efectes, s’aplicaran les següents tarifes: 

 

Per habitatge * 

*S’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i allotjament que no 

superi les 10 places. 

 

     113,00 € 

Per establiments dedicats a hotels, fondes, cafès, bars, venda de queviures i 

establiments similars 

     169,00 € 

Per establiments comercials.      141,00 € 

Per establiments industrials, tallers i oficines.       194,00 € 

Per petits tallers de reparació de maquinària situats dins el nucli urbà.       113,00 € 

Per establiments col lectius previstos per a l’allotjament amb règim d’internament 

permanent o temporal: 

a) Amb capacitat de menys de 50 places 

b) Amb capacitat de 50 a 100 places 

c) Amb capacitat de més de 100 places 

 

 

     745,00 € 

   1332,00 € 

   1859,00 € 

 

 

Article 7.- Acreditament 

 

1. S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la prestació del 

servei, entenent-se iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, quan estigui 

establert i en funcionament el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliàries en els 

carrers o llocs on figuren les cases o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la Taxa. 

2. Establert i en funcionament el referit servei, les quotes s’acreditaran el primer dia del segon trimestre 

de cada any natural, llevat que l’acreditament de la Taxa es produís amb posterioritat a l’esmentada 

data, que es aquest cas la primera quota s’acreditarà el primer dia del trimestre següent. 

 

Article 8.- Declaració i ingrés 

 

1. Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera vegada la Taxa, els 

subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula, presentant a l’efecte, la corresponent 

declaració d’alta i ingressant simultàniament la quota del primer trimestre. 

2. Quan es conegui, ja d’ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades 

figurades en la matrícula, es portaran a cap en aquesta les modificacions corresponents, que sortiran 

efectes a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi efectuat la declaració. 

3.  El cobrament de les quotes s’efectuaran anyalment, mitjançant rebut derivat de la matrícula. 

 

Article 9.- Infraccions i sancions 

 

En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les 

mateixes corresponen en cada cas, s’estarà al que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei 

General Tributària. 

 

 

 

NOTA:  Darrera modificació amb efectes per a l’any 2021 (BOP 251 de 30 de desembre de 2020) 
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Ordenança Fiscal núm. 11. 

 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS. 

 

 

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 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en 

els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest 

Ajuntament estableix la Taxa per expedició de plaques i altres distintius, que es regirà per la present 

Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a l’establert en l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988. 

 

Article 2.- Fet imposable. 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa, l’atorgament del corresponent distintiu amb motiu de l’alta al 

registre Municipal corresponent. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Són subjectes passius  contribuents les persones físiques  o jurídiques i les entitats a què es refereix  

l’article 36 de la Llei General Tributària, que ocupen o utilitzen les cases i locals ubicats en llocs, places, 

carrers o vies públiques en què es presta el servei, ja sigui a títol de propietari o d’usufructuari , 

habitacionista, arrendatari o, àdhuc de precari. 

 

Article 4.- Responsables. 

 

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 

jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 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. 

 

No es considera exempció ni cap bonificació a l’exacció de la present Taxa. 

 

Article 6.- Quota tributària. 

 

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa de la placa o el 

distintiu que indiqui l’alta al registre Municipal corresponent. 

 

Article 7. Tarifa  

 

La tarifa a que es refereix l’article 6  és la següent: 

1. Plaques de reserva d’estacionament i càrrega i descàrrega: 36 €/unitat 

2. Plaques de gual permanent:   36 €/unitat 

 

Article 8.- Bonificació de la quota. 

 

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades en la tarifa d’aquesta 

Taxa. 
 

Article 9.- Acreditament. 

 

1.- S’acredita las Taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud d’inclusió en el 

Registre Municipal corresponent. 
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Ordenança Fiscal núm. 11. 

 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS 
 

Article 10.- Ingrés. 

 

El pagament de la taxa serà ingrés directe a la Dipositària Municipal o on establís l’Ajuntament però 

sempre abans de retirar la corresponent placa o distintiu. 

 

Article 11.- Infraccions i sancions. 

 

En tot el que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a les 

mateixes correspongui en cada cas, s’estarà al que es disposa en els articles 77 i següents de la Llei 

General Tributària. 

 

 

 

 

 

NOTA:  Darrera modificació amb efectes per l’any 2010 (BOP 181, de 26 de desembre de 2009). 
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Ordenança Fiscal núm.  12 

 

TAXA CONSERVACIÓ CAMINS 

 

 

 

NOTA: Derogada per acord del  Ple de 5 de novembre de 1998 
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Ordenança Fiscal núm. 13 

 

REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 

 

 

 

NOTA: Derogada per acord del Ple de l’Ajuntament de 5 de novembre de 1998 
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Ordenança Fiscal núm. 14 

 

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. 

 

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 
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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 finsa 100 metres quadrats : 0,75 euros / dia, amb un 

mínim de 25 € per dia. 

De més de 100 metres quadrats , 75 euros /dia. 

 

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 
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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, neveries, 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.  

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. 
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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.  

 

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. 
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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. 

 

 

 

NOTA: Darrera modificació amb efectes per a l’any 2020 (BOP núm. 249, de 30 de desembre de 2019). 
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TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3. apartats (e), (g), i (k) així com l’article 24.1 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 ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via 

pública que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa  la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

local que deriva de les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s’especifiquen en les 

tarifes que es contenen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius les persones físiques i 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 d’ocupació, o els que es 

beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 

 

2. Específicament i, pel que fa a la quota tributària a què es refereix l’epígraf segon de l’article 6 d’aquesta 

Ordenança, seran subjectes passius de la mateixa les empreses explotadores dels serveis de proveïment 

d’aigua, de subministrament de gas, electricitat, telèfon i altres d’anàlogues, com també les empreses que 

exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o 

qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. 

 

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, estaran 

obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als efectes de les seves 

relacions amb la Hisenda  Pública. 

 

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 36 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 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. 

 

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.   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  
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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 bens 

destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 

 L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es 

refereix el present apartat. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

 

1. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 

2. Les quotes d’aquesta taxa que corresponguin pagar a Telefónica Española, S.A. d’acord amb la 

regulació continguda en aquesta ordenança es consideren englobades en la compensació en metàl·lic de 

periodicitat anual a què es refereix l’apartat 1 de l’article 4t. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, de 

Tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España, segons la redacció establerta per la disposició 

addicional vuitena de la Llei 39/1988, de 28 de  desembre. 

 

Article 6. Quota tributaria 

 

1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes següents: 

 

Epígraf primer. Ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública  

( Art.20.3. e, g, i  k de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals)  

 

1.Tarifa general:  

 

1.1.Subsòl: Per cada metre cúbic de subsòl realment ocupat, per semestre: 19,00 € 

1.2.Sòl: Per cada metre quadrat o fracció, al semestre: 19,00 € 

1.3.Volada: Per cada metre quadrat o fracció, al semestre: 19,00 € 

 

Epígraf segon. Aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que 

afectin la generalitat del veïnat ( Art. 24. 1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals ) 

 

1. Per a les  empreses explotadores de serveis de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, 

electricitat, telèfon i altres d’anàlogues, com també les empreses que exploten la xarxa de 

comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, 

independentment del seu caràcter públic o privat, que afectin a la generalitat o a una part important dels 

veïns, la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança consistirà, en tot cas i sense cap excepció, en 

l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin, anualment, en aquest terme 

municipal les persones o empreses explotadores d’aquests serveis. 

 

2.     A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts, procedents de la facturació 

obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses explotadores de serveis de subministrament, 

els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquestes empreses a conseqüència dels 

subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, 

conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions 

propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serveis esmentats i, en general, tots 

aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis resultants de l’activitat pròpia de 

les empreses subministradores. 

 

3.  No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents: 

 

a)Les subvencions d’explotació o de capital, tant públiques com privades, que les empreses poden rebre. 

 

b)Les quantitats que poden rebre per donació, herència o un altre títol lucratiu. 
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c)Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació 

per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat anterior. 

 

d)Els productes financers, com interessos, dividends i qualsevol altres de naturalesa anàloga. 

 

e)Els treballs realitzats per l’empresa amb vista a l’immobilitzatge. 

 

f)Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni. 

 

g)Els altres ingressos procedents de conceptes diferents dels previstos en l’apartat 1 d’aquest article. 

 

4.   Els ingressos a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article es poden minorar exclusivament          per 

les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin estat objecte 

d’anul·lació o rectificació. En cap cas no són deduïbles els saldos de cobrament dubtós, ni els fallits. 

 

5     La taxa prevista a l’apartat 2 d’aquest article s’haurà de satisfer per les empreses prestadores dels serveis 

de subministraments que afectin a la generalitat dels veïns del municipi tant en el cas que siguin 

propietàries de la ret que, materialment, ocupi el subsòl, sol o volada de les vies públiques municipals, 

com en el cas que utilitzin rets que pertanyin a un tercer. 

 

  6    Telefónica de España, S.A. presentarà les seves declaracions ajustades al que preveu la vigent Llei 

15/1987, de 30 de juliol. La declaració d’ingressos bruts que es formuli comprendrà la facturació de 

Telefónica de España, S.A. i de les seves empreses filials.  

 

 7  Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de 

subministrament indicades en l’apartat anterior són compatibles amb l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres i amb altres taxes que tingui establertes o que pugui establir l’Ajuntament amb motiu 

de la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals aquestes empreses 

n’hagin de ser subjectes passius. 

 

Article 7. Acreditament 

 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquests 

efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 

 

2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense sol·licitar 

llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 

 

Article 8. Període impositiu 

 

1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 

coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 

 

2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial 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. 

 

Article 9. Règim de declaració i ingrés    

 

1. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de noves utilitzacions privatives o aprofitaments 

especials de caràcter singular del domini públic previstos en aquesta Ordenança, 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 tracta de les taxa acreditada per utilitzacions o aprofitaments especials que es perllonguen a varis 

exercicis a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, les 

companyies subministradores hauran de fer efectiu el pagament de la l’import de la taxa a que es refereix 

l’epígraf segon de l’article 6 d’aquesta ordenança en els termes següents: 
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2.1.En funció dels ingressos bruts obtinguts per les empreses subministradores durant l’exercici 

immediatament anterior, es faran entregues a compte de caràcter trimestral. 
 

 

2.2.Als efectes de la liquidació d’aquesta taxa, les companyies subministradores hauran de presentar a 

l’Ajuntament, abans del darrer dia del mes de febrer de cada any, la declaració de l’import real dels 

ingressos bruts facturats de l’exercici immediatament anterior; als quals s’haurà d’aplicar l’1,5 per cent 

per determinar l’import de la taxa a satisfer.  

 

2.3.De la comparació de les dades resultants d’acord amb el punt anterior amb els imports trimestrals 

entregats a compte fins a la data per les empreses subministradores, es practicarà la liquidació definitiva 

de la taxa. 

 

2.4.La liquidació definitiva s’ha d’ingressar dins el primer trimestre següent a l’any a què es refereix.  

 

2.5.Les empreses subministradores que tinguin la condició de subjectes passius d’aquesta taxa podran dur 

a terme els pagaments trimestrals així com l’import corresponent a la liquidació definitiva de la taxa 

mitjançant abonaments directes al compte bancari facilitat per l’Ajuntament.  

 

En aquest cas, la Corporació comprovarà si l’import de la liquidació definitiva es correspon amb el resultat 

d’aplicar l’1,5 per cent als ingressos bruts facturats durant l’exercici per les empreses subministradores, un 

cop deduïts els ingressos a compte efectuats per aquestes. 

 

D’acord amb el resultat d’aquesta comprovació la Corporació Municipal emetrà document  

acreditatiu dels extrems indicats i, en el seu cas, practicarà liquidació complementària a l’empresa 

subministradora que li serà notificada en els termes previstos pel Reglament General de Recaptació. 

 

Article 10.  Notificacions de les taxes 

 

1. La notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitaments singulars es realitzarà, a l’interessat, 

simultàniament a la notificació de la llicència que autoritzi aquests aprofitaments especials. 

 

2.      La notificació del deute tributari en els supòsits per utilitzacions o aprofitaments especials que es 

perllonguen a varis exercicis a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la 

generalitat del veïnat, es farà amb les particularitats contingudes a l’article anterior. 

 

3.     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 11. Infraccions i sancions 

 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei General Tributària i altra 

normativa dictada per al seu desenvolupament. 

 

Article 12. Facultats d’inspecció. 

 

La comprovació i la inspecció de tots aquells elements que regula aquesta Ordenança, per tal de quantificar la 

taxa i fer-ne el pagament, correspon als serveis d’inspecció propis d’aquest Ajuntament. 

 

Article 13. Gestió per delegació 

 

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 
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compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o 

recaptació.   
 

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 dia 5 

de novembre de 1998 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 d’1 de gener de 1999 i es 

mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
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Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.e) 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 la prestació del servei de veu pública que es regirà per la present 

Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la difusió de notícies per a general coneixement mitjançant la prestació 

del servei municipal de veu pública, en els termes continguts en aquesta ordenança fiscal. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix 

l’article 36 de la Llei General Tributària que es beneficiïn, particularment, del servei de veu pública 

prestat en aquest municipi a què es refereix l’article anterior. 

 

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. 

 

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. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 

sol·licitin la prestació, per part del municipi, del servei municipal de veu pública  referit en aquesta 

Ordenança, en cas que sigui necessari per al desenvolupament dels 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  la determinació del deute. 

 

Article 6. Quota tributària 

 

La quota a satisfer per aquesta taxa serà de 1,50 euros per torn i anunciant. 
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Article 7. Acreditament 

 

La taxa s’acreditarà quan s’autoritzi la prestació del servei municipal de veu pública, a l’empara de la petició 

formulada per l’interessat.  

 

Article 8. Règim de declaració i ingrés  

 

El pagament de la taxa es farà per ingrés directe en la Dipositaria Municipal o allí on estableixi l’Ajuntament, 

però sempre de forma simultània a la retirada de l’autorització per la prestació del servei públic regulat en 

aquesta Ordenança. 

 

Article 9. Normes de gestió  

 

Els interessats que es beneficiïn del servei a què es refereix la present Ordenança presentaran, davant 

d’aquest municipi, sol·licitud detallada sobre la naturalesa, contingut i extensió del servei sol·licitat. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 5 

de novembre de 1998 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 d’1 de gener de 1999 i es 

mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
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QUALSEVOL MENA 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 h 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 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 l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de 

les 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 36 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 collaborin a cometre-la. 

 

2.    Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 36 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 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. 
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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 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 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 anual aplicable serà la següent: 

a) En cas d’entrada o pas de vehicles de tracció mecànica a través de voreres, que disposin de gual 

permanent, en locals o garatges particulars, sempre que no es donin les circumstàncies previstes als 

apartats següents: 8,50 € / metre lineal de vorera. 

b) En cas d’entrada o pas de vehicles de tracció mecànica a través de voreres, que disposin de gual 

permanent, en locals o garatges d’edificis plurifamiliars o de naturalesa similar, que tinguin una 

capacitat de 3 a 9 vehicles: 12 € / metre lineal de vorera. 

c) En cas d’entrada o pas de vehicles de tracció mecànica a través de voreres, que disposin de gual 

permanent, en locals o garatges d’edificis plurifamiliars o de naturalesa similar, que tinguin una 

capacitat de 10 a 19 vehicles: 24 € / metre lineal de vorera. 

d) En cas d’entrada o pas de vehicles de tracció mecànica a través de voreres, que disposin de gual 

permanent, en locals o garatges d’edificis plurifamiliars o de naturalesa similar, que tinguin una 

capacitat de més de 19 vehicles: 36 € / metre lineal vorera. 

e) Els imports indicats en els paràgrafs b, c i d, d’aquest article també seran d’aplicació en cas de locals o 

garatges particulars que es destinin al pupil·latge de vehicles. 

f)     En cas de recollida, retirada o immobilització de vehicles en la via pública i la seva custòdia al dipòsit 

de vehicles: 80,20 euros. Aquest import serà imputat, com a subjecte passiu, al conductor del vehicle 

que hagi provocat la causa de l’arrossegament o de la immobilització; essent, en tot cas, substituït del 

contribuent, el titular del vehicle arrossegat o custodiat al corresponent dipòsit de vehicles. 

g) Bonificacions en la quota: Les tarifes anuals previstes en els apartat a, b, c, d i e d’aquest article, 

gaudiran d’una bonificació del 50%, en aquells  casos de vials respecte dels quals l’Ajuntament 

estableixi un sistema de prohibició d’estacionament, per anys alterns, a cada banda de vial afectat. 

Aquesta bonificació s’aplicarà a sol·licitud dels interessats, titulars de guals en aquests vials, sempre i 

quant s’acrediti la vigència del gual per períodes de dos anys, ininterromputs. En cas que no es 

compleixi aquest termini de vigència, el subjecte passiu haurà d’abonar l’import anual íntegre 

corresponent a aquesta taxa. 

3.   Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del 

domini públic local el beneficiari, sens perjudici del pagament de la taxa a què 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 anterior fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en 

quantia igual al valor dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 

5.  No es podran condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments a què es refereix aquest 

article. 
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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 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 esmenat 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 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. Quant l’aprofitament especial hagi de durar menys  d’un any, el període impositiu coincidirà amb 

aquell determinat per la llicència i la taxa es meritarà el primer dia del període impositiu, amb el 

benentès que l’import de la quota es prorratejarà per trimestres naturals i es pagarà la que 

correspongui als trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en que es produeix l’acte. 

2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial 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.  

 

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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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 

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, 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 25/1998, 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. 

 

2. 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 

compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació 

o recaptació. 

 

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. 

 

 

NOTA: Darrera modificació amb efectes per l’any 2010. Publicada al BOP núm. 181 de 26 de desembre de 

2009
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PREU PÚBLIC  PRESTACIÓ SERVEI BÀSCULA PÚBLICA 

 

(DEROGADA PER ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 5 DE NOVEMBRE DE 1998) 
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PREU PÚBLIC  INSTAL.LACIÓ O EXISTÈNCIA DE PORTADES 

 

(DEROGADA PER ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 5 DE NOVEMBRE DE 1998) 



AJUNTAMENT D’ALCOLETGE  

 

Página 68 
 

Ordenança Fiscal núm.  20 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.t 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 la prestació del servei d’abastament d’aigua, que es regirà per aquesta 

ordenança.  

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa; en els termes especificats en les tarifes contingudes en 

l’article 6 d’aquesta Ordenança: 

 

a) La prestació del servei públic de subministrament d’aigua potable per a consum de les persones; 

així com per a la seva utilització en la ramaderia i en la indústria. 

b) La conservació i reparació dels comptadors dels cabals d’aigua subministrada i instal·lacions 

anàlogues; així com la seva reposició en cas d’inutilitat. 

c) L’escomesa a la xarxa general d’abastament d’aigua. 

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 36 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin 

beneficiades o afectades, pels serveis de distribució d’aigua que constitueixen el fet imposable de la 

taxa. 

 

2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per 

ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris tindran la 

condició de substituts del contribuent. 

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris. 

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 36 

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 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. 
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6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els subministraments, i serveis 

objecte d’aquesta taxa per a l’exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se 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 pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 

 

Article 5.- Beneficis fiscals 

 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els 

subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

 

Article 6.- Quota Tributària 

 

1. La quantia de la taxa reguladora en aquesta Ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es 

contenen en aquest article. 

             

Epígraf primer. Consum d’aigua mesurat per comptadors i referit per a cada un d’ells. 

A) Consum industrial i domèstic. 

1) D’1 A 50 metres cúbics d’aigua per cada tres mesos: 

Preu per metre cúbic: 0,45 € 

2) De més de 50 metres cúbics d’aigua per cada tres mesos: 

        Preu per metre cúbic: 0,7943 € 

Consum mínim d’aigua: 

En el supòsit que un comptador registri, durant el trimestre natural, un consum d’aigua inferior als 3 

metres cúbics, s’entendrà realitzat un consum equivalent als 3 metres cúbics. 

 

B) Supòsits de consums especials 

Per aquelles entitats o institucions sense ànim lucratiu, de tipus assistencial, sanitari, i d’atenció a 

persones amb discapacitat, s’aplicaran els següents preus per consum d’aigua: 

1) D’1 a 200 metres cúbics d’aigua per cada tres mesos: 

                  Preu per metre cúbic:  0,45 € 

2) De més de 200  metres cúbics d’aigua per cada tres mesos: 

                   Preu per metre cúbic:  0,7943 € 

Epígraf segon. Conservació d’escomesa i/o comptador. 

❑ Per cada escomesa de la qual s’abasteixi un comptador de 13 mm de diàmetre, 

• al trimestre............................      1,66 €. 

 

❑ Per cada escomesa de la qual s’abasteixi un comptador de 15 mm de diàmetre,  

• al trimestre............................      2,00 €. 

 

❑ Per cada escomesa de la qual s’abasteixi un comptador de 20 mm de diàmetre,  

• al trimestre............................     3,352 €. 
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❑ En cas que un comptador de 15 o de 20 mm es subministri per més d’una escomesa d’aigua, se    

li aplicarà la tarifa corresponent al comptador de 13mm. de diàmetre.  

 

Epígraf tercer. Escomesa a la xarxa general. 

❑ Drets d’escomesa a la xarxa general d’aigua potable:     105,40 €. 

Tindrà la consideració de consum domèstic l’aigua subministrada a habitatges familiars, per a ús exclusiu 

de les persones que hi habitin.   

Tindrà la consideració de consum industrial l’aigua subministrada a instal·lacions i edificis que estiguin 

destinats a activitats industrials o comercials o que l’activitat que s’hi desenvolupi estigui subjecta a 

l’impost sobre activitats econòmiques. 

 

 

TARIFES VIGENTS APROVADES PER LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA  

Quota fixa del servei      4,97 EUR/uc/trimestre 

 

Tarifes de subministrament                  EUR/m3 

Ús domèstic 

Fins a 20 m3/u.c./trimestre             0,4059 

De 20 a 50 m3/u.c./trimestre    0,7418 

Excés de 50 m3/u.c./trimestre     1,1705 

 

Ús especial 

Fins a 200 m3/trimestre               0,5191 

Excés de 200 m3/trimestre                             1,1705 

 

Conservació de comptadors i escomeses        EUR/trimestre 

(segons diàmetre comptador)  

De 13 mm       3,00 

De 15 mm       3,35 

De 20 mm       3,65  

 

Article 7. Acreditament I  període impositiu 

 

1. La taxa s’acredita quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el fet imposable   previst en aquesta 

Ordenança, entenent-se iniciada quan es dona alguns dels supòsits següents: 

 

a) En la data de presentació de la sol·licitud de llicència per a l’obtenció de l’escomesa a    la xarxa 

general d’abastament d’aigua. 

 

b) Des que tingui lloc l’efectiva escomesa a la xarxa general d’abastament d’aigua. En aquest cas 

l’acreditament de la taxa es produirà amb independència de què s’hagi obtingut o no la llicència per 

a l’obtenció de l’escomesa i sens perjudici de la incoació de l’expedient administratiu que resulti 

necessari, en el seu cas,  per a  la seva autorització. 

 

c) Des que s’iniciï la prestació periòdica del servei. 

 

2. Els cabals d’aigua subministrada seran mesurats a traves de comptadors homologats subministrats o 

verificats per l’Ajuntament, en el moment de concedir el dret d’escomesa a la xarxa general d’abastament 

d’aigua. 
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3. Totes les persones físiques o jurídiques que realitzin construccions, ja siguin per a usos residencials, 

comercials o industrials, estaran obligats a demanar tantes escomeses i a col·locar un comptador per 

escomesa demanada, com habitatges, comerços o indústries individualitzades es prevegin. 

 

 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  

 

1. El  pagament de la taxa per la prestació dels serveis detallats a l’epígraf tercer de l’article 6 d’aquesta 

Ordenança, 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. Simultàniament a 

l’atorgament de la llicència municipal l’Ajuntament procedirà, d’ofici, a donar d’alta al subjecte passiu 

en el padró relatiu a  la taxa per la prestació del servei d’abastament d’aigua del municipi; regulada en 

aquesta Ordenança.   

 

2. La taxa per la recepció dels subministraments detallats als epígrafs primer de l’article 6 d’aquesta 

Ordenança es determinarà aplicant, sobre els consums, les tarifes especificades en aquell article. Així 

mateix, s’aplicarà la taxa prevista a l’epígraf tercer de l’esmentat article en funció de les característiques 

de les escomeses sol·licitades, en cada cas, pel subjecte passiu. 

 

3. En els supòsits de recepció dels subministraments indicats en el punt anterior que són de caràcter 

periòdic i s’estenen 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. 

 

4. A l’empara del que s’estableix a l’apartat anterior l’Ajuntament aprovarà, cada any, dos padrons 

semestrals relatius a la taxa per la prestació del servei d’abastament d’aigua. Aquests padrons contindran, 

en tot cas, la referència als contribuents, al fet imposable i la quota tributària aplicable d’acord amb els 

subministraments i serveis efectuats durant cadascun d’aquests semestres.  

 

Per tal de procedir a l’actualització periòdica d’aquests padrons, aquells que tinguin la condició de 

substituts dels contribuents formularan, davant l’Ajuntament, les declaracions d’altes i baixes dels usuaris 

dels serveis públics previstos en aquesta taxa.  

 

Aquestes declaracions s’hauran de formular en el termini comprès entre la data en què es produeixi la 

variació de l’ocupant de la finca i l’últim dia del mes natural següent i produiran els seus efectes a partir 

de la primera liquidació que es practiqui, un cop finalitzat el termini previst per comunicar les variacions. 

 

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 9. Notificacions de les taxes 

 

1. En supòsits de sol·licitud, per part dels subjectes passius, de les prestacions públiques a què es refereix 

aquesta Ordenança que s’hagin d’estendre a varis exercicis es notificarà individualment, al sol·licitant, 

l’atorgament de la llicència d’escomesa a la xarxa municipal d’aigua juntament amb l’alta en el padró a  
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què es refereix l’article anterior que es produirà, d’ofici i de forma simultània, a l’atorgament de         

l’esmentada llicència. 

 

2. 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. 

 

3. 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 10. Gestió per delegació 

 

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 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.   

 

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. 

 

Article 11.- Infraccions i sancions 

 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran en matèria tributaria es regiran pel disposat a la 

Llei General Tributària i la seva normativa de desenvolupament 

 

 

 

 

 

 

 NOTA:  Modificació per a l’any 2013 (BOP 178 de 22 de desembre de 2012) 
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Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.o 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 la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i altres 

instal·lacions anàlogues; que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Concepte 

 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei públic de cases de banys, dutxes, 

piscines i altres instal·lacions anàlogues de titularitat municipal; en els termes especificats en les tarifes 

contingudes en l’article 4 d’aquesta Ordenança. 

 

Article 3. Obligats al pagament 

 

Estan obligats al pagament d’aquesta taxa, les persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la 

prestació de serveis públics a què es refereix l’art. 1 d’aquesta Ordenança. 

La franja d’edat obligada  al pagament es determina entre 6 i 64 anys, i aquest s’acredita amb efectes de 

l’1 de juny de l’any en curs. 

En el supòsit de grups d’esplai, aquests seran els obligats al pagament mitjançant liquidació que es 

practicarà en funció dels nens que acudeixin a l’esplai.  

 

Article 4. Quantia 

 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en l’apartat 

següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 

 

2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 

 

Epígraf primer. Piscines. 

1) ABONAMENTS  

1.1Abonaments de tota la temporada de les persones de 6 a 64 anys 

Els abonaments que s’adquereixin de manera anticipada durant el període comprés 

entre l’1 de maig i el 31 de maig de cada any gaudiran d’una bonificació del 50% de 

la quota. 

        50,00 € 

1.2 Abonaments mensuals de persones de 6 a 64 anys          20,00 € 

1.3 Abonaments per a activitats organitzades per grups d’esplai o similars, que es 

realitzin fora de l’horari habitual de les piscines 

0,40 €/ 

persona/hora 

2) ENTRADES  

Entrades a les piscines per un dia de les persones de 6 a 64 anys          6,50 € 

Tiquet de sis entrades a les piscines de les persones de 6 a 64 anys (no nominatius)        18,00 € 

3) BONIFICACIONS  
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3. 1 Les persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33% 

gaudiran d’una bonificació del 50% en l’import de l’abonament sol·licitat. 

 

3.2 Les persones que tinguin un grau de discapacitat  igual o superior al 65 % 

gaudiran d’una bonificació del 100% en l’import de l’abonament sol·licitat. 

 

3.3 Aquestes bonificacions no s’aplicaran a les entrades, atès que aquestes no tenen 

caràcter  nominatiu. 

3.4 Les famílies nombroses  gaudiran d’una bonificació del 25% de 

l’abonament de temporada i/o mensual. 

3.5 Les famílies monoparentals podran gaudir  d’una bonificació del 25%  de 

l’abonament de temporada  i/o mensual 

Aquestes bonificacions no s’aplicaran als tiquets de 6 entrades ni a les entrades 

donat que no tenen caràcter nominatiu  

Per gaudir d’aquestes bonificacions s’haurà d’acreditar la situació aportant 

documents legalment reconeguts  

4) EXEMPCIONS 

4.1 Totes les persones que s’allotgin un dia o mes en l’ALBERG DEL PELEGRÍ 

situat en l’edifici del CIPGC d’Alcoletge i acreditin la seva condició de PELEGRÍ, 

per mitjà de la documentació oficial corresponent, estaran EXCEMPTES del 

pagament de l’ENTRADA D’UN (1) DIA al recinte. Aquesta excempció únicament 

és aplicable per UN DIA i exigirà la prèvia presentació de la documentació que 

acrediti els criteris anteriorment indicats. 

 

 
Article 5. Obligació i termini de pagament 

 

1.L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des que es presti o realitzi 

qualsevol dels serveis especificats en l’article anterior.  

 

2.El pagament de la taxa prevista en aquesta Ordenança s’efectuarà en el moment d’entrar al recinte de què es 

tracti, o en les oficines municipals en el supòsit d’abonaments o tiquets d’entrada. 

 

Article 6. Utilització dels abonaments 

 

1.Els abonaments que es preveuen en aquesta Ordenança  s’expediran d’acord amb els criteris que fixi 

l’Ajuntament i, en tot cas, seran nominatius i intransferibles. 

 

2.El fet de ser titular d’un abonament donarà dret, al mateix, a entrar i fer bon ús de les instal·lacions existents 

al recinte de les piscines municipals durant l’horari d’obertura al públic, el qual serà fixat per l’Ajuntament 

cada any, al començament de la temporada. 

 

Article 7. Utilització de les entrades 

 

1.L’adquisició d’una entrada o dels tiquets d’entrada donarà dret al seu portador a entrar i fer bon ús de les 

instal·lacions existents al recinte de les piscines municipals durant l’horari d’obertura al públic del dia en que 

en faci ús.  

 

2.En el supòsits de tiquets d’entrada es podrà entrar, al recinte de les piscines municipals, durant tants dies per 

persona o bé tantes persones durant tot un dia com número d’entrades contingui el tiquet. 

 

3.El tiquet d’entrada podrà ésser expedit nominativament a efectes de control, tanmateix, això no serà 

obstacle per tal que sigui usat per la persona que el porti en cada moment. 

 

 

NOTA :  Darrera modificació per a l’any 2020 (BOP núm. 249, de 30 de desembre de 2019). 
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Ordenança fiscal núm. 22 

 

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS 

DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA. 

 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

 

En ús de les facultats atorgades per l’article 106 de la Llei 7-1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39-1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per retirada de 

vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que es regeix per 

aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 58 de l’esmentada Llei 39-

88. 

 

Article 2.- Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de retirada de vehicles, els conductors o 

propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar-los, no corregeixen la deficiència que ha 

motivat la mesura i la permanència d’un vehicle abandonat o estacionat abusivament a la via pública. 

 

Article 3.- Obligació de contribuir 

 

L’obligació de contribuir neix per l’aplicació de l’article 13 de la ordenança reguladora del trànsit, 

circulació de vehicles de motor i seguretat vial i afecta qualsevol vehicle el conductor del o propietari del 

qual, havent estat advertit a mobilitzar-lo per l’agent de circulació o autoritat municipal, no corregeix la 

deficiència causant de l’advertència i la permanència d’un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar-se 

estacionat a la via pública de manera que impedeixi la circulació, hi signifiqui un perill o la destorbi 

greument. 

 

Article 4.- Subjecte passiu 

 

En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les tarifes que 

s’assenyalen, amb independència de multa que correspongui, segons la infracció comesa. 

 

Article 5.- Tarifes  

Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents: 

 

Per la retirada de vehicle:           H. Diürn        H. Nocturn 

(*) 

1. Motocicleta i vehicle fins a 2.000 kg.     60 €  90 €  

2. Furgó de més de 2.000 kg     72 €  108 € 

3. Vehicle sobredimensionat (roda bessona o de mes de 6 m.) 96 €  144 € 

 

(*) Horari nocturn: De 20 h a 8 h de dilluns a divendres i de divendres de 20 h a 8 hores de 

dilluns. 

 

Pel dipòsit del vehicle:              

 

1. Motocicleta i vehicle fins a 2.000 kg.      3, 63 €  / dia  
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2. Furgó de més de 2.000 kg      6, 05 €  / dia  

3. Vehicle sobredimensionat (roda bessona o de mes de 6 m.)  8, 47 € / dia  

 

Aquests imports s’aplicaran a partir de les 24 hores des de la retirada del vehicle.  
 

Article 6.- Normes de gestió. 

 

El pagament de la taxa s’exigeix en el moment de la prestació del servei. L’import de la taxa es fa efectiu 

a l’oficina corresponent  contra el lliurament d’un comprovant que dóna l’Ajuntament. 
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Ordenança Fiscal núm.  23 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L’APROFITAMENT ESPECIAL D’IMMOBLES 

I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.1 (a) i 20.3 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 la  utilització privativa i l’aprofitament especial d’immobles i 

instal·lacions municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Concepte 

 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització privativa i l’aprofitament especial dels immobles 

i instal·lacions de titularitat municipal; en els termes especificats en les tarifes contingudes en l’article 4 

d’aquesta Ordenança. 

 

Article 3. Obligats al pagament 

 

1.Estan obligats al pagament d’aquesta taxa, les persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn per 

interès particular de la utilització privativa i l’aprofitament especial a què es refereixen els articles 

anteriors. 

 

2.Sens perjudici del que s’estableix en l’apartat anterior restaran exempts del pagament d’aquesta taxa els 

subjectes que compleixin les condicions determinades en aquesta Ordenança. 

 

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. 

 

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. 

 

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 pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica. 
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Ordenança Fiscal núm.  23 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L’APROFITAMENT ESPECIAL D’IMMOBLES I INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS 

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 o autorització per a gaudir de les utilitzacions privatives o dels aprofitaments especials 

referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics que exploten 

directament i per a altres usos que resultin d’interès general. 

 

2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 

Article 6. Quota tributària  

 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en l’apartat 

següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 

 

2. La tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 

Epígraf primer. Dependències de la Casa de la Vila i Centre Cívic 

1. Sala d’Actes: 

1.1. Per la utilització de la sala d’actes, sense il·luminació: 25,00 euros / hora 

1.2. Per la utilització de la sala d’actes, amb il·luminació:   50,00 euros / hora 

 

2. Sala d’Exposicions:  

2.1.Per la utilització de la sala d’exposicions: 30,00 euros / dia  

 

3. Casal Municipal i Llar de Jubilats d’Alcoletge:  

Per la utilització de qualsevol de les dependències del Casal Municipal i Llar de Jubilats d’Alcoletge: 

30,00 euros / dia 

 

4.. Per la utilització de qualsevol altra dependència de la Casa de la Vila i Centre Cívic: 30,00 euros/ dia 

Epígraf segon. Pavelló Poliesportiu/Camp de futbol 

1.1. Per la utilització del pavelló poliesportiu, sense il·luminació: 15,00 euros / hora  

1.2. Per la utilització del pavelló poliesportiu, amb il·luminació:   40,00 euros / hora 

1.3. Per la cessió de l’ús de les llotges del pavelló municipal:     150 €/quadrienni 

1.4. Per la utilització del camp de futbol municipal:  50,00 euros/hora  

1.5. El lloguer del pavelló a particulars o persones físiques únicament podrà ser per a la realització 

d’activitats esportives. 

L’ús diferent de l’esportiu només serà permès a entitats municipals, amb exclusió expresa de la celebració 

de festes particulars com pot ser bodes, batejos, comunions o altres celebracions similars. 

Epígraf tercer. Centre d’Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró 

1.  Entrada Centre: 

a) Entrada general:  3€ 

b) Entrada reduïda: 1 €  (estudiants , jubilats, persones a l’atur, persones amb invalidesa superior al 65 %, 

estudiosos o persones que realitzen estudis d’història) 

c) Entrada grups (més de 5 persones): 2€ 

d) Entrada familiar:  3€ el primer membre i 2 € la resta 

e) Entrada gratuïta  per als veïns del municipi 

 

Per accedir a l’entrada reduïda, les persones amb dret, ho han d’acreditar documentalment (carnet 

d’estudiant, DNI, tarja d’inscripció al Servei d’Ocupació, carnet o resolució d’invalidesa i7o qualsevol 

altre que acrediti la situació legalment) 
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Epígraf Quart.  Pista Poliesportiva 

4.1 Per la utilització de la pista poliesportiva, sense il.luminació:  10,00 euros /hora 

4.2 Per la utilització de la pista poliesportiva, amb il.luminació:  25,00 euros/hora 

 

El lloguer de la pista a particulars o persones físiques únicament podrà ser per a la realització d’activitats 

esportives. 

 

L’ús diferents de l’esportiu només serà permès a entitats municipals, amb exclusió expressa de la 

celebració de festes particulars com pot ser bodes, batejos, comunions o altres celebracions similars 

 

Epígraf Cinquè.  Altres immobles, instal.lacions i/o equips municipals: 

5.1 Per la utilització de la ludoteca o sala infantil:  50,00 euros/dia 

5.2 Per la utilització de qualsevol altre immoble i/o instal.lació municipal diferents de les previstes als 

epígrafs anteriors:  30,00 euros/dia 

 

Epígraf Sisè. Fiances a dipositar per la utilització privativa d’immobles i instal.lacions municipals 

 

6.1 Utilització  de l’espai del Tossal dels Morts amb ús dels serveis públics:  150 euros 

 

Als efectes descrits en els punts anteriors els sol.licitants hauran de dipositar,  de forma prèvia a la 

utilització d’aquestes instal.lacions, una fiança en metàl.lica o per qualsevol altre mitjà admès, legalment, 

a les dependències municipals, per l’import esmentat. Aquesta fiança no serà retornada fins que així ho 

acordi l’òrgan competent per l’Ajuntament d’Alcoletge, un cop comprovat que els bens i instal.lacions 

s’han retornat a l’Ajuntament en les mateixes condicions  en què  foren lliurades al sol.licitant. 

 

 En cas que els serveis municipals comprovin que els béns lliurats ho han estat en un estat deficient de 

neteja, amb deteriorament d’algun dels seus elements integrants o, en qualsevol cas, de manera que 

s’ajusti a les condicions de lliurament inicial de les instal.lacions , la Corporació incautarà la fiança per tal 

d’executar, al seu càrrec, les actuacions necessàries per tal de deixar el bé en condicions òptimes 

d’utilització. Això s’entén sens perjudici que en cas que els costos de neteja i/o reposició i/o reparació 

dels bens mobles  i/o  immobles municipals afectats siguin superiors a la fiança dipositada , s’incoï el 

corresponent expedient administratiu contra el responsable de l’actuació com legalment procedeixi.  

 

Epígraf Setè. Altres consideracions generals 

La imposició de les taxes i fiances descrites en els epígrafs primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè, 

d’aquest article, seran d’aplicació als particulars, siguin persones físiques o jurídiques, que sol·licitin 

aquests immobles per a usos o serveis del seu interès. S’inclou en aquesta consideració les comunitats de 

propietaris, comunitats de veïns, Juntes de Compensació, etc. 

Queden,  en tot cas, exclosos del pagament de les taxes i fiances descrites en els epígrafs primer, segon,  

tercer i cinquè  d’aquest article, les Administracions Públiques, les entitats i associacions del municipi 

sense ànim de lucre; les entitats o associacions que tot i no ser del municipi no tinguin ànim de lucre;  les 

disposin de representació a la Corporació i els partits polítics en actes de campanya electoral. 

El que es preveu en el paràgraf anterior s’entén sens perjudici de les responsabilitats que assumeixen, 

igualment, aquestes entitats i organitzacions en relació a l’obligatorietat de deixar els bens mobles i/o 

immobles cedits per al seu ús en òptimes condicions d’utilització i, en qualsevol cas, tal i com foren 

lliurades inicialment per la Corporació. 
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Sens perjudici del que es preveu en els supòsits previstos en aquesta ordenança en quant a les condicions i 

taxes a abonar per a la utilització dels immobles municipals descrits en el cas que l’ús d’aquest espais 

sigui sol·licitat per particulars, siguin persones físiques o jurídiques, per un us o servei del seu interès, si  

aquest consisteix  en la celebració de cursos de formació destinats a veïns/veïnes d’Alcoletge, l’import 

que s’aplicarà serà de 3€/dia. 

 

Article 7. Normes de gestió 

 

1.Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes establertes en aquesta Ordenança es liquidaran per cada 

utilització privativa o aprofitament especial sol·licitat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps. 

 

2.Les persones físiques o jurídiques interessades en les utilitzacions privatives o aprofitaments especials  

regulats per aquesta Ordenança tindran que sol·licitar, prèviament, la corresponent llicència o autorització 

amb indicació de l’immoble o instal·lació municipal l’ús de la qual es sol·licita; els motius de la utilització 

demanada i el termini i les condicions d’ús de la mateixa. A l’empara de les sol·licituds presentades i, per 

mitjà de resolució de l’alcalde de la Corporació es concediran, si s’escau, les concessions o les llicències 

corresponents. Això s’entén sens perjudici de  

 

la possibilitat de delegació d’aquestes competències en qualsevol altre òrgan municipal unipersonal o 

col·legiat que es consideri oportú, en els termes previstos a la legislació de règim local. 

 

3.No es consentirà cap utilització privativa o aprofitament especial dels previstos en aquesta Ordenança fins 

que els interessats no hagin obtingut la llicència o autorització municipal i abonat la taxa corresponent. 

 

4.Sens perjudici de l’abonament de la taxa a què es refereix l’article 6 d’aquesta Ordenança, els sol·licitants 

de les utilitzacions privatives o dels aprofitaments especials previstos en la mateixa estaran obligats a 

dipositar, en concepte de garantia, els imports següents: 

 

a) Quan es sol·liciti la utilització privativa o l’aprofitament especial de les dependències de la Casa 

de la Vila i Centre Cívic d’Alcoletge ( Art.6. Epígraf primer ): 60,00 euros. 

 

b) Quan es sol·liciti la utilització privativa o l’aprofitament especial del pavelló poliesportiu ( Art.6 

Epígraf segon ): 200,00 euros. 

 

c) Quan es sol·liciti la utilització privativa o l’aprofitament especial del recinte de les piscines 

municipals i del Mirador del Segrià  ( Art.6. Epígraf tercer ): 120,00 euros. 

 

d) Quan es sol·liciti la utilització privativa o l’aprofitament especial de qualsevol altre immobles i/o 

instal·lació municipal diferent dels anteriors  ( Art.6. Epígraf quart ): 60,00 euros. 

 

5.La garantia prevista en l’apartat anterior s’haurà de fer efectiva, a la dipositaria municipal, juntament amb la 

taxa resultant de la utilització privativa o l’aprofitament especial obtingut, en el moment de retirar la llicència 

o autorització municipal que permeti aquestes utilitzacions o aprofitaments.  

 

6.L’import de la garantia fixada en l’apartat quart d’aquest article respondrà de la correcta utilització dels béns 

municipals i de la seva devolució en idèntiques condicions a aquelles en què foren entregats. En cas contrari, 

aquesta garantia serà incautada per la Corporació municipal sens perjudici de les obligacions i responsabilitats 

que resultin aplicables, als subjectes passius, d’acord amb el apartats següents.  

 

8. En cas que la utilització privativa i/o aprofitament especial dels béns de titularitat municipal prevista 

en aquesta Ordenança comportés aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local, el 

beneficiari,  
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 TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L’APROFITAMENT ESPECIAL D’IMMOBLES I INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS 

 

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. 

 

8.Si els danys a què es refereix l’apartat anterior fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia 

igual al valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 

 

9.Restaran exempts, en tot cas, del pagament de les taxes i del dipòsit de les garanties previstes en aquesta 

Ordenança, aquelles persones físiques o jurídiques en les quals concorrin les següents circumstàncies: 

 

a) Quan es sol·liciti la utilització privativa o l’aprofitament especial de les dependències de la Casa de la Vila 

i Centre Cívic d’Alcoletge ( Art.6. Epígraf primer ):  

Les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició de veïns d’Alcoletge i que actuïn sense afany de 

lucre. 

 

b)Quan es sol·liciti la utilització privativa o l’aprofitament especial del pavelló poliesportiu ( Art.6. Epígraf 

segon ).  

Les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició de veïns d’Alcoletge i que actuïn sense afany de 

lucre per tal de promoure la pràctica de l’esport entre els veïns del municipi que siguin menors de 18 anys. 

  

c) Quan es sol·liciti la utilització privativa o l’aprofitament especial del recinte de les piscines municipals; del 

Mirador del Segrià i de qualsevol altre immoble i/o instal·lació municipal  ( Art.6. Epígrafs tercer i quart ):  

Les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició de veïns d’Alcoletge i que actuïn sense afany de 

lucre. 

 

10.Les exempcions regulades a l’apartat anterior no exclouran, en cap cas, les responsabilitats atribuïbles als 

subjectes passius d’aquesta Ordenança en els termes previstos als apartats 7 i 8 d’aquest article.  

 

Article 8. Acreditament 

 

1.La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa i/o l’aprofitament especial moment que, a aquests 

efectes, s’entén que coincideix amb el de l’atorgament de la concessió administrativa o de la llicència 

municipal, si les mateixes haguessin estat sol·licitades. 

 

2.Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar les oportunes autoritzacions municipals, 

l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici de la utilització o de l’aprofitament a què es refereix 

aquesta Ordenança. 

 

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 concessió administrativa o en la llicència municipal. 

 

2.Quan la duració temporal de la utilització privativa i/o de l’aprofitament especial 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. 

 

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’import satisfet. 

 

Article 10. Règim de declaració i ingrés  

 

1.Quan es tracti de nous aprofitaments o utilitzacions dels béns de titularitat municipal, 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 o de la concessió administrativa corresponent. 
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2.Quan es tracti d’aprofitaments o utilitzacions dels béns de titularitat municipal que s’hagin autoritzat i 

s’estenguin a varis exercicis l’Ajuntament practicarà, durant el primer trimestre de  

 

l’any, les liquidacions anuals resultants de les tarifes regulades en aquesta Ordenança amb motiu de 

l’aprofitament o utilització efectuada. 

Aquestes liquidacions seran notificades als subjectes passius, als efectes que es procedeixi al seu 

pagament, en els termes previstos al Reglament General de Recaptació. 

 

Article 11. Gestió per delegació 

 

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 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.   

 
 

 

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 

 

 

 

 

NOTA: Darrera modificació amb efectes per l’any 2021  publicada al BOP 251  de 30 de desembre de 

2020) 
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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. 

 

Article 2. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de 

la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que 

originen en 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.  Successors i responsables 

 

1. Les obligacions tributàries  pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i 

liquidades, es transmetran als socis, copartíceps o cotitulars,  que quedaran obligats solidàriament 

fins els terminis següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial,  la quantia íntegra dels deutes pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat la  responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 

correspongui. 

Es podran transmetre els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 

societat o entitat, encara que no estiguin liquidats 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en els supòsit d’extinció o dissolució 

sense liquidació es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de 

l’operació. 

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions o entitats  a que es refereix l’article 35.4 de la 

Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes es transmetran als destinataris  dels béns i 

drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars  de dites entitats.  

4. Les sancions que procedeixin per  les infraccions comeses per les societats i entitats referides en els 

apartats anteriors seran exigibles als seus successors. 

5. Respondran solidàriament  del deute tributari les persones o entitats següents: 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització  d’una infracció tributària, estenent-

se la seva responsabilitat a la sanció corresponent. 

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a que es refereix l’art. 35.4 de la Llei General Tributària, en 

proporció a les seves respectives participacions. 

c) Els successors per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les 

obligacions tributàries contretes de l’anterior titular i derivades de l’exercici d’aquelles, excepte el 

cas d’adquisicions fetes en procediments concursals.  

6. Els administradors de fet o de dret 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 un infracció tributàries simple, de l’import de la sanció  

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
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7. 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.  

8. 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. 

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 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis 

inferior a 1.000.000 . 

- Quant als contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció només 

afectarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un 

import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. 

 

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents regles: 

 

 1) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la Llei de 

societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de 

la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la 

societat deduïdes les bonificacions i la resta de reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre 

el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis. 

 

2) 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  
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l’acreditament de l’impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a 

què es refereix l’article 35.4 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. 

 

3) 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 noment, 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. 

 

4) 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 al Text 

Refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 

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 se 

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 49/2002, de 

23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al 

mecenatge, sempre  que compleixen els requisits establerts en el seu art. 3 i per les explotacions 

econòmiques detallades a l’article 7 de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte 

o finalitat específica.. 

 

2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), B), D),G) i H) de l’apartat 1 anterior no 

estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 

3. Els beneficis regulats en les lletres  E), i F) de l’apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es 

concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
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4. 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 o a l’organisme gestor del tribut que s’ha acollit al règim fiscal 

especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 

fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals  al mecenatge. 

Article 5. Bonificacions i reduccions 

 

1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de cooperatives, 

gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota les cooperatives, llurs unions, federacions i 

confederacions, així com les societats agràries de transformació. 

2. Els 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 

 

1. La concessió de les bonificacions establertes en l’article 5 són de caràcter pregat, llevat de 

l’establerta per al règim fiscal de les cooperatives. 

2. Les sol licituds per  al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4 i 5 d’aquesta 

Ordenança amb caràcter pregat s’han de presentar a l’Ajuntament, i hauran d’anar acompanyades de 

la documentació acreditativa. L’acord pel qual s’accedeixi a la petició fixarà l’exercici des del qual 

el benefici s’entén concedit. 

3. Els beneficis fiscals sol licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes des del 

període impositiu següent a aquell en què se sol liciti, sense que puguin tenir caràcter retroactiu. No 

obstant això, en el cas que la sol licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre el rebut o 

liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de 

meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció. 

Article 7. Quota tributària 

 

La quota tributària serà la que resulti d’aplicar a les tarifes de l’impost els coeficients de ponderació i 

situació regulats en els articles 8 i 9 d’aquesta Ordenança, així com les bonificacions regulades en l’article 

5 anterior. 

Article 8. Coeficient de ponderació 

 

D’acord amb el que preveu l’article 86 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 

locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de 

ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el 

quadre següent: 

 

                     Import net de la xifra de negocis (euros)    Coeficient 

    ponderació 

Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00....................................... 

Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00................................... 

Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00................................. 

Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00............................... 

Més de 100.000.000,00............................................................... 

Sense xifra neta de negoci............................................................. 

 

         1,29 

         1,30 

         1,32 

         1,33 

         1,35 

         1,31 

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  
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El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a les activitats 

desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense establiment permanent.  

Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci per causes 

imputable al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb aplicació del coeficient 

1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent. 

Article 9. Coeficient  de situació 

 

1. Als efectes del que preveu l’article 87 de la Llei reguladora de les hisendes locals, les vies públiques 

d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories fiscals:  

2. Categories: 

Primera categoria:  Segons ANNEX 

Segona categoria:  Segons ANNEX  
Quan en la  relació de la llista de carrers per a l’exacció de l’impost sobre activitats econòmiques no hi figuri un 

carrer, es prendrà  com a categoria per aquest la més baixa, fins que l’Ajuntament no n’aprovi d’altra de forma 

expressa. 

 

3. 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 

         

            2,70 

     

           2,00 

 

4. Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses categories, s’aplicarà 

la tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en aquesta existeixi, encara que fos en forma 

de xamfrà, accés directe al local o recinte. 

 

Article 10. Període impositiu i acreditament 

 

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracta de declaracions d’alta; en 

aquest cas comprendrà des de la data de començament de l’activitat fins al final de l’any natural. 

2. L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, 

en els casos de declaració d’alta, el dia de començament de l’activitat no coincideixi amb l’any 

natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals 

que resten per finalitzar l’any, inclòs el de començament de l’exercici de l’activitat. 

També, i  en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran prorratejables 

per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest cessament. Amb tal fi els subjectes 

passius podran sol licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els 

quals no s’hagués exercit l’activitat. 

No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i aportacions 

de branques d’activitat regulats en el RDL 4/2004  de 5 de març del text refós de la Llei 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 que 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. 

 



AJUNTAMENT D’ALCOLETGE  

 

Página 88 
 

Ordenança Fiscal núm. 25 

 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Article 11. Règim de declaració i d’ingrés 

 

1. És competència de l’Ajuntament, la gestió tributària d’aquest impost, que comprèn les funcions de 

concessió i denegació de beneficis fiscals, la realització de les liquidacions que condueixin a la 

determinació dels deutes tributaris, l’emissió dels instruments de cobrament, la resolució dels 

recursos que s’interposin contra els esmentats actes i les actuacions per a la informació i 

l’assistència al contribuent. 

2. Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, els interessats poden formular 

recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de: 

a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés directe. 

b) El dia següent al de finalització del període d’exposició pública del corresponent padró, en el 

cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró. 

3. La interposició de recursos no paralitza l’acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el 

termini previst per a interposar-los, l’interessat sol liciti la suspensió de l’execució de l’acte 

impugnat i adjunti garantia suficient. 

No obstant això, en casos excepcionals, l’òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, 

sense presentació de garantia, qual 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 per l’article 62.2 de la 

Llei general tributaria. 

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà la via 

de constrenyiment i s’aplicarà el recàrrec establert en la Llei general tributària. 

5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l’endemà del venciment del deute en 

període voluntari fins al dia del seu ingrés, i l’esmentat interès s’aplicarà sobre el deute tributari, 

exclòs el recàrrec de constrenyiment. 

El tipus d’interès és el vigent al llarg del període en què s’acrediti, fixat conforme al que disposa 

l’article 26.6 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 

 

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 en aquesta Ordenança s’atorguen a l’Ajuntament seran exercides per l’esmentat 

Organisme. En concret, les facultats dels articles 3.6, 6.2 i 11 d’aquesta Ordenança. 

2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme Autònom de Gestió i 

Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida s’ajustaran al que preveu la normativa 

vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de 

gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de 

Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

 

 

Article 14. Declaració d’alta , baixa i variacions. 

 

 

1. Declaració  d’alta d’activitats. 

a) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici d’una activitat en el municipi o afectin directa o 

indirectament un nou local a una activitat preexistent, i ja estiguin tributant efectivament per 

l’impost en el territori nacional per aquest a mateixa activitat o altres diferents, estaran obligats a  
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presentar una declaració d’alta davant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en el 

termini d’un mes des  de l’inici de l’activitat. 

b)   Igualment estaran obligats a presentar declaració d’alta a la matrícula els subjectes passius que     

gaudeixin d’alguna exempció, en el moment que deixin de complir les condicions exigides per la 

seva aplicació. 

2. Declaracions de baixa d’activitats 

a) Els subjectes passius inclosos a la matrícula de l’impost que cessin en l’exercici d’una activitat 

en el municipi o en l’ús d’un local afecte directa o indirectament a una activitat preexistent, 

estaran obligats a presentar una declaració de baixa per cessament de l’activitat davant l’Agència 

Estatal de l’Administració Tributària, en el termini d’un mes  a comptar des de la data que es va 

produir el cessament. 

En el cas que la data de cessament declarada sigui anterior al termini indicat en el paràgraf 

primer , el subjecte passiu haurà d’acreditar la data de cessament que es declari. 

b)  Igualment els subjectes passius inclosos a la matrícula de l’impost que tinguin el dret a gaudir 

d’una exempció, estaran obligats a presentar declaració de baixa a la matrícula. 

3. Declaracions de variacions  

a) Quan es modifiquin les dades amb les que el subjecte passiu consta a la matrícula, aquest haurà 

de presentar , en el termini d’un mes des de que es produeixi aquesta modificació, una declaració 

de variació, que  produirà els seus efectes a la  matrícula del següent exercici. 

b) En particular, s’hauran de comunicar les variacions que es produeixin en l’import de la xifra neta 

de negocis, quan aquesta variació impliqui modificació en l’aplicació dels trams establerts a 

l’article 8 d’aquesta ordenança. 

c) Igualment s’hauran de presentar  declaració de variació dels subjectes passius matriculats en el 

grup 833, de la Secció 1ª de les Tarifes, pels metres quadrats de terrenys o edificacions venuts, i 

els matriculats en els epígrafs 965.1 965.2 i 965.5 de la mateixa secció, pels espectacles 

celebrats, conforme s’estableix a la norma comuna al grup i epígrafs indicats respectivament. 

Sobre aquestes declaracions, l’ajuntament o l’òrgan gestor del tribut, efectuarà les corresponents 

liquidacions d’ingrés directe, per la part variable de la quota de dites activitats. 

 

 

Disposició addicional primera 

 

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o alta norma de rang legal que 

afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins de l’àmbit d’aquesta 

Ordenança. 

 

Disposició addicional segona  

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança que es puguin estendre a exercicis 

successius al del seu reconeixement , mantindran la seva vigència per aquests exercicis futurs sempre i 

quan se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió, en tot cas , es 

requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment  s’estableixi a dita 

ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació. 

 

 

NOTA:  Darrera modificació amb efectes per l’any 2013 (publicada al BOP 178  de 22 de desembre 

de 2012) 
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                                        ANNEX. LLISTAT CARRERER. 
 

NÚM. TIPUS DE VIA - DENOMINACIÓ     CATEGORIA 

 Tipus de via: Avinguda  

1 Avinguda de la Vall d’Aran              1ª 

   

 Tipus de via: Camí  

1 Camí dels Alamús              1ª 

2 Camí d’Artesa              1ª 

3 Camí de Bell-lloc d’Urgell              1ª 

4 Camí de Bellvís              1ª 

5 Camí de l’Estació              1ª 

6 Camí de Lleida              1ª 

7 Camí de Miralbó              1ª 

8 Camí de Vilanova              1ª 

   

 Tipus de via: Carretera  

1 Carretera de Balaguer              1ª 

   

 Tipus de via: Carrer  

1 Carrer del Canal             1ª 

2 Carrer del Comerç             1ª 

3 Carrer de la Democràcia             1ª 

4 Carrer del Pallars Sobirà             1ª 

5 Carrer del Pla d’Urgell             1ª 

6 Carrer de la Premsa             1ª 

7 Carrer del Riu             1ª 

8 Carrer de la Segarra             1ª 

9 Carrer del Solsonès             1ª 

   

 Tipus de via: Partida  

1 Partida de Campo Santo             1ª 

2 Partida de les Catolles             1ª 

3 Partida de Gaberneres             1ª 

4 Partida de Miralbó             1ª 

5 Partida de la Nora             1ª 

6 Partida de la Plana             1ª 

7 Partida de les Roquetes             1ª 

   

 DENOMINACIÓ      CATEGORIA 

   

 Tipus de via: Avinguda  

1 Avinguda de Bellvís             2ª 

2 Avinguda del Castell             2ª 

3 Avinguda de Catalunya             2ª 

4 Avinguda de Francesc Macià             2ª 

5 Avinguda de la Generalitat             2ª 

6 Avinguda de Lluís Companys             2ª 

   

 Tipus de via: Carrer  

1 Carrer d’Alacant             2ª 

2 Carrer de l’Alguer             2ª 

3 Carrer d’Antoni Gaudí             2ª 

4 Carrer de la Bassa Bona             2ª 

5 Carrer de la Bassa Bovera             2ª 

6 Carrer dels Bonsais             2ª 

7 Carrer de les Carnisseries             2ª 

8 Carrer de la Concòrdia             2ª 

9 Carrer de les Dàlies             2ª 

10 Carrer del Doctor Fleming             2ª 

11 Carrer de la Doctora Castells             2ª 

12 Carrer d’Enric Granados             2ª 
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13 Carrer de l’Església             2ª 

14 Carrer de l’Estació             2ª 

15 Carrer dels Gira-sols             2ª 

16 Carrer de Jacint Verdaguer             2ª 

17 Carrer de Jaume I             2ª 

18 Carrer Joan Miró             2ª 

19 Carrer de Josep Mª de Segarra             2ª 

20 Carrer de Josep Trueta             2ª 

21 Carrer de Lleida             2ª 

22 Carrer de Llevant             2ª 

23 Carrer de les Magnòlies             2ª 

24 Carrer Major             2ª 

25 Carrer de Mallorca             2ª 

26 Carrer de Màrius Torres             2ª 

27 Carrer de Mercè Rodoreda             2ª 

28 Carrer del Mirador del Segrià             2ª 

29 Carrer de Miralbó             2ª 

30 Carrer de Montserrat Roig             2ª 

31 Carrer de la Nora             2ª 

32 Carrer de Ntra. Sra. del Carme             2ª 

33 Carrer Nou             2ª 

34 Carrer del Paral·lel             2ª 

35 Carrer de Pau Casals             2ª 

36 Carrer de la Pleta             2ª 

37 Carrer de Ponent             2ª 

38 Carrer de Pompeu Fabra             2ª 

39 Carrer de Prat de la Riba             2ª 

40 Carrer de Salvador Dalí              2ª 

41 Carrer de Sant Joan             2ª 

42 Carrer de Sant Jordi             2ª 

43 Carrer de Sant Miquel             2ª 

44 Carrer de Sant Ramon             2ª 

45 Carrer Santa Maria             2ª 

46 Carrer de Santiago Rusiñol             2ª 

47 Carrer del Segrià             2ª 

48 Carrer del Sitjar             2ª 

49 Carrer del Tossal             2ª 

50 Carrer de l’Urgell             2ª 

51 Carrer de València             2ª 

52 Carrer de la Verge de Montserrat             2ª 

53 Carrer de la Verge del Pilar             2ª 

54 Carrer de Mart             2ª 

55 Carrer de Saturn             2ª 

   

 Tipus de via: Plaça  

1 Plaça d’Europa             2ª 

2 Plaça dels Països Catalans             2ª 

3 Plaça del Sitjar             2ª 

   

 Tipus de via: Passatge  

1 Passatge de l’Empordà             2ª 

2 Passatge dels Timons             2ª 

3 Passatge de la Noguera             2ª 

   

 Tipus de via: Travessia  

1 Travessia de les Garrigues             2ª 

2 Travessia del Tossal de les Forques             2ª 

   

 Tipus de via: Urbanització  

1 Urbanització Bell Racó             2ª 

2 Urbanització Onze de Setembre             2ª 

 

 

 

NOTA: Darrera modificació amb efectes per l’any 2013  publicada al BOP 178  de 22 de desembre de 

2012) 
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TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR 

D’EMPRESES O ENTITATS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC PER A PRESTAR ELS 

SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS. 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 

Locals, de conformitat amb el que disposen els seus articles 15  a 19, aquest Ajuntament estableix la taxa per 

aprofitaments especials del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per 

a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o que afectin a la generalitat del veïnat, 

que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment dels usos privatius i els aprofitaments especials 

constituïts en el sòl,  subsòl  o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que 

utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments d’interès general o que afectin a la 

generalitat o una part important del veïnat. Als esmentats efectes, s’inclouran entre les empreses i entitats 

anteriors aquelles que, emprant xarxes alienes, siguin distribuïdores i comercialitzadores dels serveis de 

subministrament. 

 

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de 

subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el subsòl, sòl o volada de les vies 

públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i els ens esmentats en l’article 36 de la Llei 

General Tributària que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministrament de gas, 

electricitat, aigua, telefonia, veu, dades, imatges i altres d’anàlegs; així com les empreses que exploten la 

xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra 

tècnica, a favor de les quals s’atorguin les llicències d’aprofitament especial, o les que es beneficien 

d’aquest aprofitament en cas d’haver procedit sense l’autorització corresponent. 

 

2. Per a tenir la condició de subjectes passius de la taxa regulada en la present Ordenança cal que: 

 

a) La persona física o jurídica o l’ens de l’article 36 de la Llei General Tributària presti els serveis 

referenciats al punt 1 directament als consumidors finals. 

b) Els subministraments afectin o no a la generalitat o una part important del veïnat. 

 

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 competent mitjançant la declaració expressa 

a l’administració gestora de la taxa, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant 

l’administració fins que no es presenti l’esmentada declaració. No obstant, l’Administració podrà 

rectificar el domicili fiscal 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 al territori espanyol, als efectes de les seves relacions 

amb la Hisenda Pública. 

 

Article 4. Responsables 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en la Llei General 

Tributària. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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Article 5. Base imposable 

 

1.- Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies 

públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, 

la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin 

anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2 d’aquesta 

Ordenança.  

S’entendrà per ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, sent imputables a cada empresa o 

entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en cada terme 

municipal. Caldrà incloure les quantitats percebudes per drets d’accés i interconnexió abonats per empreses i 

entitats distribuïdores i comercialitzadores. 

No s’inclouran entre els ingressos bruts els impostos indirectes que gravin els serveis prestats ni les quantitats 

cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi del subjecte passiu. 

 

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi 

d’utilitzar la xarxa que pertany a un tercer,  la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra 

d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al 

propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa, en concepte d’accés o interconnexió. 

 

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts els que obtingui l’empresa en el 

terme municipal per la facturació dels subministraments que constitueixen l’objecte de la seva activitat. 

 

4. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, 

punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions i 

amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització 

d’activitats de competència local, de les quals les esmentades persones físiques o jurídiques o ens sense 

personalitat de l’article 36 de la Llei General Tributària hagin de ser subjectes passius. 

 

Article 6 . Quota tributaria 

 

La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5% a la base imposable definida a l’article 5 d’aquesta 

Ordenança 

 

Article 7. Acreditament de la taxa 

 

1. La taxa s’acredita quan s’iniciï l’aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació 

del subministrament o servei. 

 

2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques es 

perllonguen a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any. En aquest supòsit, 

el període impositiu comprendrà l’any natural. 

 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  

 

1. S’estableix el règim d’autoliquidació, havent-se d’ingressar l’import del deute tributari en el mateix 

moment en què es presenta la declaració del tribut. 

 

2. Quan es tracta de la taxa acreditada per usos privatius o aprofitaments especials que es realitzen al llarg de 

varis exercicis, les companyies subministradores o prestadores dels serveis hauran de presentar a 

l’Ajuntament abans del 30 d’abril de cada any la declaració-liquidació corresponent a l’import dels ingressos 

bruts facturats l’exercici immediatament anterior. 

 

Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al titular de les xarxes per tal 

de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança. 
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3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el 

termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 

 

4. L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i practicarà liquidació definitiva, que es 

notificarà als interessats als efectes pertinents. 

 

Article 9 . Convenis de col·laboració 

 

Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants, per tal de 

simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació. 

Article 10. Infraccions i sancions 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 

Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els articles 77 i següents de la Llei General 

Tributària. 

 

 

NOTA:  Darrera modificació amb efectes per l’any 2003.  
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Ordenança Fiscal núm.  27 

SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D’INFANTS 

 

Article 1.  Naturalesa, objecte i fonament. 

 

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 i subjectes passius. 

 

1.Fet imposable. El determina la utilització del servei  objecte d’aquesta taxa. L’obligació de contribuir 

comença en el moment de presentar la sol·licitud de matrícula corresponent. 

 

2.Subjectes passius.  

Tenen la condició de subjectes passius i estan obligats al pagament,  els beneficiaris del servei que regula 

aquesta taxa o bé els seus representants legals. 

 

Article 3. Tarifes 

 

Per cada alumne Euros 

 

1. Període: curs escolar (setembre / juny ) 

 

 

a) Drets de matrícula per curs escolar 

b) Per a matrícules formalitzades durant els mesos de 

febrer a juny 

 

67  € 

33,50 € 

 

c) Horari base 92 € / mes 

De 9.00 hores a 12.30 hores  

De 15.00 hores a 16.30 hores   

  

d)Franges horàries complementàries   

d.1)  Acollia migdia: De 12,30 a 13,00 h.: 

 

d.2) Acollida matinal: De 7,45 a 9,00 h.: 

 

d.3) Acollida matinal esporàdics:  

 

d.4) Acollida tarda: De 16,30 a 17 h. 

  

d.5) Hores esporàdiques  

9 €/mes 

 

18 €/ mes 

 

3,40 €/dia 

 

9 €/mes  

 

4,00 €/dia 

 

2. Període: escola d’estiu, horari intensiu 

 

 

a) Drets de matrícula de l’escola d’estiu  gratuïta 

b) Horari base 65 € / mes 

De 9.00 hores a 12.30 hores  

De 15.00 hores a 16.30 hores   

c)Franges horàries complementàries   
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c.1)  Acollida migdia: de 12,30 a 13,00 h. 

 

c.2) Acollida matinal: de 7,45 a 9,00 h. 

 

c.3) Acollida matinal esporàdics: 

 

9  €/ mes 

 

18 €/mes 

 

3,40 €/dia 

 

 

Les tarifes d’escola d’estiu es podran fraccionar, a excepció de la matricula, proporcionalment, per 

quinzenes, segons les necessitats de l’usuari.  

 

Les tarifes establertes en aquest article seran d’aplicació per al curs 2017/2018, i fins que se’n acordi la 

seva modificació o derogació expresses.  

 

o Servei de menjador ( càtering )   6,20 €/dia 

 

o Servei eventual de menjador ( càtering ):  6,80 €/dia 

 

o Servei de monitoratge (càtering):  3,05 €/dia 

 

o Berenar (càtering):  1 €/dia 

 

  

 

 

Article 4. Normes d’aplicació 

 

4.1. Els drets de matrícula s’abonaran prèviament a la seva formalització mitjançant ingrés en caixer de 

l’entitat bancària que es determini.  

 

4.2. Una vegada finalitzat el període de matrícula i en cas que l’alumne sol·liciti la baixa del centre   els 

drets de matrìcula 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.  

 

4.3. 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.  

 

4.4. 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.  

 

4.5. Només s’autoritzaran, al llarg del curs escolar (setembre a juny) un màxim de tres (3) canvis 

d’horaris per part dels usuaris del servei; els quals s’hauran de sol·licitar i tramitar en els termes previstos 

en els punts anteriors.  

 

4.6. 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 en les condicions fixades per la Corporació i amb l’informe previ dels serveis socials 

sobre la situació econòmica i social de la família, 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.   

 

4.7. 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. 
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Article 5. Beneficis Fiscals 

5.1 S’aplicaran els següents descomptes en la taxa de matrícula, prèvia sol.licitud de l’interessat: 

a) Famílies nombroses i monoparentals: gratuïta 

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.  

 

         5.2.S’aplicarà els següents descomptes en la quota de l’horari base, prèvia sol.licitud de l’interessat: 

e) Famílies nombroses i monoparentals: 25 % descompte quota mensual 

f) Alumne que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33% : 25 % 

 

NOTA.-  Darrera modificació amb efectes per l’any 2020 (BOP núm. 249, de 30 de desembre).  
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Ordenança Fiscal núm.  28 

 

TAXA PEL SERVEI DE CONNEXIÓ A LA XARXA WI-FI 

 
Article 1. Naturalesa, objecte i fonament. 

 

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, especialment l’article 57 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 

la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 

d’aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per la prestació del servei de connexió a la xarxa WI-FI 

municipal. 

 

Article 2. Fet imposable i subjectes passius. 

 

1. Fet imposable. El constitueix l’ús de qualsevol dels serveis que regula aquesta ordenança. 

L’obligació de contribuir comença en el moment que l’Ajuntament autoritza al sol·licitant a 

connectar-se a la xarxa WI-FI municipal. 

2. Subjectes passius. Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament: 

a) Les persones físiques o jurídiques domiciliades a Alcoletge qui, prèvia sol·licitud, es beneficiïn 

dels serveis que regula aquesta ordenança o els seus representants legals. 

b) Les agrupacions, les associacions o les entitats, tant públiques com privades, domiciliades a 

Alcoletge, que rebin els serveis que regula aquesta ordenança. 

 

Article 3. Tarifes. 

 

1. Les tarifes a aplicar són les següents: 

 

Alta al servei   17,50     Euros 

Quota anual 132,00   Euros 

 

2. Les anualitats es comptaran per anys naturals o fracció. 

 

Article 4. Normes. 

 

La liquidació i el pagament de les tarifes fixades en l’article anterior es farà en el moment que se sol·liciti 

la prestació del servei, i les anualitats posteriors durant el primer trimestre de l’any. 

El pagament de l’alta al servei es farà efectiu en el moment de la sol·licitud de prestació del servei. 

Pel pagament de la quota anual és obligatòria la domiciliació bancària. 

Si se sol·licita la baixa del servei no hi haurà dret a la devolució de la part proporcional anual 

 

 

 

 

 

NOTA:  Darrera modificació  per a l’any 2012.  ( BOP  núm. 182 de 24 de desembre de 2011)   



AJUNTAMENT D’ALCOLETGE  

 

Página 99 
 

Ordenança fiscal núm. 29 

 

TAXA PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A ACTIVITATS DE PUBLICITAT 

DINÀMICA 

 
Article 1. Naturalesa, objecte i fonament.  

En ús de les facultats que concedeix l’article 56 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 20 a 

27, amb el nou text de la Llei 25/1988 de 13 de juliol, i la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la 

publicitat dinàmica a Catalunya, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la concessió de llicències per 

activitats de publicitat dinàmica.  

 

Article 2. Fet imposable i acreditament.  

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la sol·licitud de llicència municipal per a l’exercici 

d’activitat de publicitat dinàmica regulades per la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de publicitat dinàmica.  

S’haurà de demanar una llicència per cada campanya publicitària o per un conjunt de campanyes del 

mateix anunciant i de tipologia similar, quan el seu abast temporal sigui superior a un mes.  

 

2. Als efectes previstos en aquesta ordenança i d’acord amb el que preveu la Llei 9/2000, de 7 de juliol, 

de publicitat dinàmica, s’entén per:  

 

1. Publicitat dinàmica: La forma de comunicació duta a terme per persones físiques o 

jurídiques, públiques o privades, en l’exercici d’una activitat econòmica adreçada a 

promoure la contractació de béns o serveis de qualsevol classe, fins i tot drets i obligacions o 

la difusió de missatges de naturalesa social, cultural, política o de qualsevol altra, feta 

mitjançant el contacte directe amb els possibles usuaris o clients i amb la utilització 

preferent, per a posar-la en pràctica, de zones de domini públic, vies i espais lliures públics i 

zones privades de concurrència o d’ús públic.  

 

2. La publicitat dinàmica s’exerceix, d’acord amb l’art. 2.1 de la Llei 9/2000,d e 7 de juliol, per 

mitjà de:  

 

a) Publicitat manual. 

b) Repartiment domiciliari de publicitat. 

c) Publicitat mitjançant l’ús de vehicles.  

d) Publicitat oral. 

e) Publicitat telemàtica.  

 

3. La definició dels conceptes de publicitat dinàmica serà la que es descriu a l’art. 2.1 de la Llei 

9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.  

 

4. L’acreditament de la taxa prevista en aquesta ordenança es produeix en el moment de la 

sol·licitud de la llicència. 

 

Article 3. Obligació de contribuir. 

 

Tenen l’obligació de contribuir les persones físiques o jurídiques que demanin la llicència prevista en 

aquesta ordenança. En tot cas tindrà la consideració de responsable en el pagament de la taxa l’empresa 

anunciant.  

Article 4. Tarifes.  

 

Les tarifes a aplicar en concepte de publicitat dinàmica són les següents:  
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Ordenança fiscal núm. 29 

 

TAXA PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A ACTIVITATS DE PUBLICITAT DINÀMICA 

 

Concepte Publicitat setmanal Publicitat 

mensual 

Publicitat anual 

Publicitat manual 6, 00 € 20, 00 € 120, 00 € 

Altres supòsits  

(art.2.1 Llei 9/2000) 

 

6, 00 € 

 

20, 00 € 

 

120, 00 € 

 

Article 5. Exempcions i bonificacions.  

En la present taxa no es preveuen ni exempcions ni bonificacions.  

Article 6. Normes de gestió.  

La present taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.  

Article 7. Infraccions i sancions.  

Pel que fa a la qualificació d’infraccions i també a les sancions corresponents es tindrà en compte el que 

preveuen els arts. 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altres 

disposicions concordants que hi siguin d’aplicació.  

 

 

 

NOTA: Darrera modificació amb efectes per l’any 2006. (Publicada al BOP núm.178 de 29 de desembre 

de 2005) 
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Ordenança Fiscal núm.  30 

 

 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SALA INFANTIL MUNICIPAL 

 

Article 1. Naturalesa, objecte i fonament.  

 

En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 

de regim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre i, de conformitat amb el que disposa 

l’art. 20.4 (ñ) 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; així com l’article 57 d’aquesta norma, i disposicions concordants, 

aquest Ajuntament fixa la taxa per a la prestació del servei de sala infantil municipal, en edifici municipal, 

en els termes regulats en aquesta ordenança.  

 

Article 2. Fet imposable i subjectes passius.  

 

2.1. Fet imposable:  

 

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei d’assistència i estança a la sala infantil 

municipal d’Alcoletge, com a espai destinat al desenvolupament d’activitats d’esbarjo, lúdiques i 

educatives dels nens i nenes fins a 6è curs d’educació primària.  

 

2.2.Subjectes passius: 

 

Tenen la condició de subjectes passius de la taxa regulada en aquesta ordenança i estan obligats al 

pagament, els que es beneficiïn del servei a què es refereix l’article anterior. A aquest efecte, s’entendrà 

per beneficiari, els pares, tutors o responsables dels menors que sol·licitin el servei i que en gaudeixin, 

utilitzin i en resultin beneficiats.  

 

Article 3. Responsables.  

 

3.1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques 

i jurídiques a què fan referència els articles 42.1.a i 42.1.b de la Llei General Tributària.  

 

3.2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o 

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que 

assenyala l’article 43.1 de la Llei General Tributària.  

 

Article 4. Usuaris, Funcionament, Horaris i Tarifes. 

 

4.1. Usuaris: Nens i nenes fins a  6è curs de primària. 

 

4.2. Funcionament del centre: Des de l’1 de novembre fins al 31 de març de l’any següent.  

 

4.3. Horari del centre: Tots els dies lectius de 17 a 19 hores.  

 

4.4. Tarifes:  

o Abonaments de 10 dies:  17 € / abonament  

o Abonaments de 20 dies:  30 €/ abonament 

o Entrades d’1 dia:     2 €  

 

Article 5. Exempcions i bonificacions.  

 

No es preveu l’aplicació de cap tipus d’exempcions ni bonificacions per la utilització d’aquest servei.  

 

Article 6. Normes de gestió. 

 

6.1. Per tal de poder gaudir del servei de sala infantil municipal serà necessari que, prèviament, s’hagi 

obtingut el corresponent abonament, a les dependències municipals, en horari d’oficina, havent satisfet 

l’import previst en aquesta ordenança.  
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Ordenança Fiscal núm.  30 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SALA INFANTIL MUNICIPAL 

 6.2. Les entrades d’un dia es podran obtenir a les dependències municipals, en horari d’oficina o, 

directament, a la sala infantil  municipal.  

 

6.3. En cap cas es podrà accedir i utilitzar aquest servei si no s’acredita, prèviament, la liquidació de 

l’abonament o de l’entrada establerts d’acord amb aquesta ordenança.  

 

6.4. Els abonaments no seran, en cap cas,  nominatius i tindran validesa durant tot el període de 

funcionament del centre (De l’1 de novembre fins al 31 de març de l’any següent). 

 

6.5. En cas que, durant el període indicat en el punt anterior, no s’hagi fet ús de totes les entrades al centre 

a què tingui dret l’usuari en funció de l’abonament adquirit, no es practicarà cap devolució de l’import 

satisfet per aquest ni es podrà emprar aquest abonament no exhaurit, per al proper període de 

funcionament de la sala infantil municipal.  

 

Article 7. Infraccions i sancions. 

 

Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també de les sancions que els corresponguin en 

cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els articles 183 i següents de la Llei General 

Tributària.  

 

 
 

 

 Publicada al   BOP núm. 183     de 31 de desembre de 2008 
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Ordenança Fiscal  núm.  32 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

 

Article 1.  Concepte  

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 v) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis d’ensenyament  impartits a 

l’Escola Municipal de Música que es regirà per aquesta ordenança.  
 

Article 2.  Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei i la realització d’activitats d’ensenyament en 

l’Escola de Música.  

 

Article 3.  Subjecte passiu  

 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn 

de la prestació del servei o realització de les activitats d’ensenyament . 

2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus pares o tutors.   

3. En cap cas s’admetrà la formalització de la matrícula d’un alumne/a amb imports pendents de pagament, per 

qualsevol concepte, de cursos acadèmics anteriors.   

 

Article 4.  Responsables 

 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les persones físiques o 

jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de 

fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei 

General Tributària. 

 

Article 5.  Beneficis fiscals  

 
 5.1. S’aplicaran els següents descomptes en la taxa de matrícula, prèvia sol·licitud de l’interessat: 

 

a) Famílies nombroses:  50 % 

b) 2n. germà inscrit a l’Escola de música: 25%     

 

5.2. Famílies nombroses. 

Als efectes de l’aplicació d’aquests beneficis, l’alumne/a inscrita a l’EMMA que sol·liciti aquest benefici, haurà de 

presentar instància acompanyada de la documentació acreditativa de la seva condició de membre de família 

nombrosa.  

El primer membre de família nombrosa que sol·liciti el benefici fiscal indicat en aquest article gaudirà d’un 

descompte del 50% en l’import establert en concepte de matrícula a l’EMMA d’acord amb aquesta ordenança.  

El segon i següents membres d’una família nombrosa que sol·licitin el mateix benefici fiscal i que aportin la 

documentació abans indicada, gaudiran dels descomptes indicats en els apartats a) i b) d’aquest article, de forma 

acumulativa essent, per tant, beneficiaris d’un descompte del 75% cadascun en l’import  de les matrícules que els hi 

corresponguin.  

5.3. Famílies que no tinguin la condició de família nombrosa:  

En cas de famílies que no tinguin condició de família nombrosa i que tinguin dos germans inscrits a l’EMMA, el 

segon germà inscrit podrà, prèvia petició, gaudir d’una bonificació del 25% en l’import establert en concepte de 

matrícula al centre, d’acord amb el que es preveu en aquest article.  

5.4. Sobre la quota mensual aprovada per ordenança no s’aplicarà cap benefici fiscal. 

Article 6.  Quota tributària 

 
La quota tributària per alumne que assisteixi a l’Escola Municipal de Música estarà formada pels següents conceptes: 

 

1. Matrícula o quota d’inscripció 

2. Quotes mensuals d’assistència.  

Els imports de les quotes anteriors, segons els cursos i/o matèries impartits a cada alumne, seran les següents: 
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Ordenança Fiscal  núm.  32 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

 

 

Matrícula 

 

 

 1a. matrícula 

 2n. familiar 

 Família nombrosa  

 47,00 € 

24,00  € 

24,00 € 

NIVELLS Assignatures 

Minuts 

setmanals 

Import  

mensualitat  

Sensibilització 2 anys   45’ 17,00 € 

Sensibilització 3 anys   60’ 26,00 € 

Sensibilització 4 anys   60’ 26,00 € 

 Iniciació 5 anys    60’   26,00 €  

    

 

Aprenentatge Bàsic 1-2 

 

 

Llenguatge musical + música Activa+Cant 

Coral 

Instrument (opció a, b, ó c) 

a) Instrument individual 

b) Instrument en grup (2 alumnes) 

c) Instrument en grup (3 alumnes) 

 

120’ 

 

 

30’ 

45’ 

60’ 

56,00 € 

 

  

       

Nivell   Elemental 1-4 

 

 

 

Llenguatge Musical + Música Activa + Cant 

Coral 

Instrument (opció a, b ó c) 

a) Instrument individual 

b) Instrument en grup (2 alumnes) 

c) Instrument en grup (3 alumnes) 

Agrupació instrumental 

120’ 

 

 

30’ 

45’ 

60’ 

60’ 

74,00 € 

 

 

  

  Pack amb instrument individual 45’ 91,00 € 

      

Nivell   Mitjà 1-4 

 

 

Llenguatge Musical+ Cant Coral 

Instrument  (opció a, b, ó  c) 

a) Instrument individual 

b) Instrument grup (2 alumnes) 

c) Instrument  en grup (3alumnes) 

Agrupació instrumental 

120’ 

 

30’ 

45’ 

60’ 

60’ 

74,00 € 

 

  

  Pack amb instrument individual 45’ 91,00 € 

  Pack amb instrument individual 60’ 103,00 € 

    

  

 

Classe individual  

Instrument individual 

 

 

30’ 

45’ 

60’ 

56,00 € 

74,00 € 

 91,00 €  

 Classes grupals 

 

60’ 

 

30,00 € 

ADULTS 

 

 

Classes grupal  1h+Instrument individual 

 

 

 

30’ 

45’ 

60’ 

 

74,00€ 

91,00€ 

103,00€ 

 

 

 

Lloguer d’instrument – Ús individual 

Lloguer d’instrument- Ús compartit  

 14,00€ 

   7,00 € 

 

 
 

 

NIVELLS 

 

Assignatures 

 PREU/SESSIÓ 

 Pianista acompanyat, sessions de 30’  15 € 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Classe grupal Batucada  Minuts setmanals   60’                   Import mensualitat   15€  
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Ordenança Fiscal  núm.  32 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 

 

Article 7.  Meritació 
 

La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir el dia en que es formalitza la sol·licitud d’inscripció al servei de 

l’Escola Municipal de Música. 

 

Article 8.  Règim de liquidacions i ingrés 

 
1. La quota corresponent a la matrícula es liquida dins del mes de juny i primera quinzena de juliol de cada curs 

lectiu. 

2. Les quotes mensuals d’assistència es liquiden dins dels primers deu dies de cada mes.   

3. El subjecte passiu pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s’ordenarà el càrrec al 

compte bancari dins dels períodes anteriors. 

 

Article 9.  Infraccions i sancions 

 
Pel que respecta a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que es corresponguin en cada cas, hom 

s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària i normativa que la desenvolupa. 

 

Disposició Addicional 

 
Els preceptes de la present Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació 

vigent i resta de normes dictades en el seu desenvolupament, i aquells en que es facin remissions a preceptes 

d’aquesta, s’entendran que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en que es produeixi la 

modificació dels preceptes legals i reglamentaris dels quals porten causa. 

 

 

 

 

 

NOTA:  Darrera  modificació amb efectes 2013  (Publicada al BOP  núm.  178 de 22 de desembre de 2012)  
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 Ordenança Fiscal núm.  33 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ALBERG MUNICIPAL 

 

 

Article  1.  Fonament i naturalesa 
 

D’acord amb el que disposa l’article 57  del Text refós de la Llei reguladora  de les Hisendes Locals  aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRHL), l’Ajuntament estableix la taxa per  la prestació de serveis 

d’alberg  a Alcoletge, l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança.  

 

Article 2. Concepte. 

 

La taxa regulada  en aquesta Ordenança constitueix prestació patrimonials  de caràcter públic que es satisfarà  pels 

usuaris que voluntàriament  el sol·licitin.  

 

Article 3. Obligats al pagament 

 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança les persones o entitats que sol·licitin o es 

beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a que es refereix l’article 1.   

 

Article 4. Quantia 

 

La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en l’apartat següent, per 

cada un dels diferents serveis o activitats: 

 

1.- Allotjament d’un dia,   que compren la franja horària de les  12 hores a les 10 hores del dia següent: 

 

➢ Persones amb carnet de pelegrí,  9 euros persona/dia, Impostos a part.  

➢ Usos turístics diferents del pelegrinatge al Camí de Sant Jaume,  14 euros persona/dia. Impostos a part.  

Has de treure el que hi havia  d’us de sabó 

 

Article 5.- Gestió 

 

L’Administració expedirà amb caràcter previ a l’ocupació el document cobrador per import de la tarifa, tenint els 

subjectes passius d’ingressar l’esmentada  quota   amb caràcter previ a l’ocupació i acreditar el seu pagament en el 

moment de presentar-se el primer dia de l’ocupació. 

 

 

 

NOTA: Darrera modificació  amb efectes  2013 (BOP núm.  178 de 22 de desembre de 2012) 
 

 

 

NOTA: les modificacions amb efectes 2017, han estat publicades al BOP núm. 248 de 29 de desembre de 

2016 

NOTA: Les modificacions amb efectes 2018, han estat publicades al BOP núm. 232 d’1 de desembre de 

2017 

NOTA.: La modificació de l’Ordenança fiscal núm. 27 del Servei de la Llar d’Infants és va publicar al 

BOP núm. 184 de 22 de setembre de 2017 


