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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.1
ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Capítol I. Principis Generals
Article 1. Naturalesa de l’ordenança.
1. La present ordenança fiscal general, conté les normes comunes que són considerades part
integrant de les ordenances específiques, dels recursos de dret públic en tot el que no
regulin expressament, i sense perjudici de l’aplicació supletòria que les normes que recull
l’article 5 E) de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE del 3).
2. El seu fonament legal és el previst en l’article 5 E) i 106.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril.
Article 2. Naturalesa i fonament de les ordenances fiscals específiques, i normativa
aplicable amb caràcter general.
1. Tot tribut municipal o preu públic serà establert i regulat mitjançant una ordenança
específica, que tindrà per fonament legal i per normativa supletòria en virtut del previst en
l’esmentat article 5 E) les següents normes.
a) La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d’abril de 1985, i la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, (BOE del 30) reguladora de les Hisendes Locals i les disposicions
que les desenvolupen.
b) La Llei General Tributària, de 28 de desembre de 1963, en la seva redacció vigent, de la
qual són supletòries la Llei General Pressupostària i la Llei de Procediment Administratiu.
c) La Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el marc de
l’anterior legislació bàsica i d’acord amb ella.
d) La Llei 8/1988 de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics.
2. Completen el marc del dret supletori de la present ordenança les normes reglamentàries de
desenvolupament de la legislació anterior, en especial el Reglament General de Recaptació,
que s’ha d’entendre completat per la instrucció general de Recaptació i Comptabilitat, i
l’Estatut Orgànic de la Funció Recaptatòria.
3. Les referències legals incorporades a la present ordenança i a les específiques de cada
recurs s’entén que són automàticament modificades en el moment que es revisi la legislació
de la que provenen sense necessitat de prendre cap altre acord. Mentre que no hi hagi una
adaptació expressa a la nova normativa aquestes ordenances hauran d’interpretar-se de
forma harmònica amb aqueixa legislació.
Article 3. Àmbit d’aplicació.
1. Les ordenances s’aplicaran en el terme municipal, conforme als principis de residència
efectiva i de territorialitat.
2. Excepte que l’ordenança específica prevegi una altra cosa, les ordenances reguladores dels
recursos de dret públic entraran en vigor a partir de la publicació del text íntegre en el Butlletí
Oficial de la Província.
Article 4. Beneficis fiscals.
1. Les exempcions, les bonificacions i les reduccions s’interpretaran en sentit restrictiu.
2. Quan en les respectives ordenances es declari algú amb dret a exempció o bonificació,
aquest benefici no s’estén a les persones que, sigui quina sigui la seva relació amb l’exempt,
tinguin personalitat pròpia i independent i no tinguin reconeguda per llei exempció o
bonificació.
Capítol II - Subjectes passius.
Article 5. Subjectes obligats al pagament.
1. Les persones físiques o jurídiques obligades al pagament d’una exacció ho seran per algun
d’aquests conceptes:
a) Subjectes passius, sigui com a contribuent o substitut.
b) Responsable, sigui subsidiari o solidari, com a successor en la titularitat de béns afectes
per la Llei al pagament del deute tributari.

2. Els obligats davant de l’Administració municipal per deutes tributaris respondran del
pagament d’aquests amb tots els seus béns presents i futurs, a excepció de les limitacions
establertes per la Llei.
3. Els obligats per un deute tributari tindran responsabilitat solidària, a excepció de precepte
exprés en contra de la Llei.
Article 6. Obligacions del subjecte passiu.
El subjecte passiu és obligat a :
1. Pagar el deute tributari
2. Donar compliment a les obligacions, les declaracions i les comunicacions que s’exigeixin per
cada tribut.
3. Tenir a disposició de l’Administració municipal els llibres de comptabilitat, de registre i altres
documents que hagi de dur i conservar el subjecte passiu d’acord amb la Llei, segons
estableixi en cada cas l’ordenança corresponent.
4. Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions.
5. Proporcionar a l’Administració municipal les dades, els informes, els antecedents i els
justificants que tinguin relació amb el fet imposable.
Article 7. Responsables subsidiaris.
1. Seran responsables subsidiaris, ultra els determinats en la Llei, els propietaris, els
arrendataris o els sots - arrendataris, cedents dels locals on se celebrin espectacles públics
per les obligacions tributàries dels seus empresaris.
2. En els casos de responsabilitat subsidiària serà inexcusable la declaració
prèvia
d’insolvència del subjecte passiu mitjançant acte administratiu de derivació de
responsabilitat, sense perjudici de les mesures cautelars que abans d’aquesta declaració
pugui adoptar l’Alcaldia d’acord amb les prevencions reglamentàries establertes.
3. Si la declaració de responsabilitat subsidiària es derivés únicament de la fal·làcia del
contribuent o del compliment de l’esdeveniment, determinant de l’exigibilitat de l’obligació
subsidiària a ell no imputable, es requerirà el responsable subsidiari perquè en el termini de
quinze dies satisfaci l’import del descobert, sense interessos legals de demora, recàrrecs ni
despeses produïdes en el procediment executiu, que li serà totalment exigit en el cas que no
verifiqui el pagament en el termini establert.
4. En el cas que la declaració de responsabilitat subsidiària la produís l’incompliment degut al
responsable de les obligacions que, per qualsevol concepte, li imposi l’ordenança de
l’exacció, es notificarà a l’interessat la declaració de responsabilitat subsidiària i se’l
requerirà perquè en el termini de vuit dies satisfaci l’ingrés del descobert l’interès de demora,
els recàrrecs i les despeses, amb l’advertiment que si no ho compleix, li serà exigit per via
d’apressament.
Article 8. Responsables solidaris.
1. Ultra els casos previstos en la Llei, l’aval implicarà sempre obligació solidària.
2. La solidaritat en el pagament d’una obligació tributària autoritzada l’Administració per exercir
íntegrament la seva acció contra qualsevol de les persones obligades.
3. La solidaritat arriba tant a la quota com a la resta dels conceptes que integren el deute
tributari i, si s’escau, a les dependents del procediment d’apressament.
4. El deutor solidari només podrà utilitzar les exempcions que es derivin de la naturalesa de
l’obligació i les que siguin personals. De les que personalment corresponguin a d’altres,
només podrà servir-se’n en la part del deute de què aquests fossin responsables.
Article 9. Successors del deute tributari.
1. Els adquirents de béns afectats al deute tributari i els successors en l’exercici d’explotacions
o activitats econòmiques respondran d’aquests sense perjudici d’allò que disposa el número
2 de l’article 7è d’aquesta ordenança, per derivació legal de l’acció tributària.
2. Quan els subjectes passius incursos en multa morin abans que fos liquidada la sanció
mitjançant acte administratiu ferm, els seus hereus o successors quedaran exonerats de
l’esmentada responsabilitat sense perjudici de la sanció que se’ls pugui imposar, per la seva
pròpia responsabilitat, quan no presentin els documents necessaris per a la liquidació o no
satisfacin el pagament dintre dels quinze dies següents al requeriment que, amb tal objecte,
els adreci l’Administració.

3. La responsabilitat de l’adquirent per actes “inter-vivos” no eximeix el transmissor de
l’obligació de pagament.
Article 10. Representants.
1. Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, amb el qual s’entendran les
successives actuacions administratives, si no es fa manifestació en contra.
2. Per interposar reclamacions, en qualsevol de les seves instàncies, i renunciar a drets en
nom d’un subjecte passiu, haurà d’acreditar-se la representació amb poder bastant,
mitjançant documents públics o privat amb firma legitimada notarialment o compareixença
davant l’òrgan administratiu competent. Per als actes de tràmit es presumirà concedida la
representació.
3. La falta o la insuficiència del poder no impedirà que es tingui per realitzat l’acte de què es
tracti, sempre que s’acompanyi aquell o es corregeixi el defecte dins el termini de deu dies.
Article 11. Domicili fiscal.
1. Els subjectes passius han de declarar el seu domicili tributari. A tots els efectes, s’estimarà
subsistent l’últim domicili consignat per aquells, en qualsevol document de naturalesa
tributària, mentre que no donin coneixement d’altre domicili a l’Ajuntament o aquest no ho
rectifiqui mitjançant la comprovació pertinent.
2. Per als empadronats en el municipi, el seu domicili serà el que figura al padró. Els subjectes
passius que visquin fora del municipi hauran de declarar un domicili per notificacions en el
terme municipal i, si no ho han fet, s’entén que és vàlida la notificació feta a qualsevol dels
seus establiments, finques o lloc on s’hagi produït el fet imposable.
Article 12. Residència.
1. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural vindran obligats a designar un representant amb domicili al municipi.
2. Les persones jurídiques residents a l’estranger que desenvolupin activitats en el municipi
tindran el seu domicili fiscal en el lloc en què radiqui l’efectiva gestió administrativa i la
direcció dels seus negocis.
Capítol III.- Gestió
Article 13. El fet imposable.
Constituirà el fet imposable algun del següents supòsits.
1. En les taxes, la prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa de
competència local que es refereixi al subjecte passiu l’afecti o el beneficiï de manera
particular i, en tot cas, quan concorrin les circumstàncies següents:
a) Que siguin de sol·licitud o recepció obligatòria.
b) Que no siguin susceptibles de ser prestats o realitzats per la iniciativa privada, en el cas
de serveis o activitats que impliquin manifestació d’exercici de l’activitat, o bé quan es
tracti de serveis públics en què estigui declarada la reserva en favor de les Entitats Locals
de conformitat amb la normativa vigent.
2. En les contribucions especials, l’obtenció per al subjecte passiu d’un benefici o d’un augment
de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de
l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives.
3. En els impostos, l’específic que expressament prevegi cada ordenança fiscal, o la norma en
què es fonamenta.
4. En els preus públics, les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per:
A) La utilització privativa o l’aprofitament del domini públic municipal.
B) La prestació de serveis o la pràctica d’activitats administratives de competències
municipals quan hi concorrin alguna a les dues circumstàncies següents:
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de
recepció obligatòria.
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser
prestats o efectuats pel sector privat perquè no impliquen una intervenció dels
particulars o cap altra manifestació d’autoritat, o bé quan no es tracti de serveis dels
quals s’hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals segons la normativa
vigent.

Article 14. Naixement de l’obligació de contribuir.
En el moment de la realització del fet imposable naixerà el dret de l’Ajuntament a liquidar i/o
l’obligació tributària.
Quan el fet imposable es perllongui més enllà del primer període determinat en les bases i les
tarifes, l’obligació de contribuir renaixerà a cada inici del període següent.
Article 15. Determinació de les bases imposables.
1. L’ordenança reguladora de cada exacció establirà els mitjans i els mètodes per determinar la
base imposable dintre dels següents règims:
a) Estimació directa que serà d’aplicació subsidiària llevat que expressament es determini
l’aplicació d’un altre règim.
b) Estimació objectiva.
2. En l’ordenança pròpia de cada exacció s’establirà els mitjans i el mètode per determinar la
base de gravamen.
3. Les bases són determinades mitjançant unitats de mesura o d’objecte, les fraccions
d’aquestes es computaran elevades a la unitat.
4. Si les bases són referides a la via pública s’entendran referides a les dimensions del sòl o de
la projecció sobre aquest.
Article 16. Tarifes.
1. Les tarifes de les diverses exaccions podran dividir-se en epígrafs, conceptes i classes.
Quan la seva complexitat ho exigeixi, es desdoblaran en subclasses per a la seva fixesa o
claredat.
2. Les tarifes referides a vies púbiques podran ser aplicades diferenciant-les per categories o
grups.
3. Si s’opta per aquesta possibilitat, la classificació de les vies púbiques correspon a l’Alcalde
President, que podrà delegar-ho.
Article 17. Deute tributari.
1. El deute tributari estarà constituït essencialment per la quota que anirà a càrrec del subjecte
passiu, a la qual s’afegiran, si s’escau, les despeses suplides per l’Ajuntament, les derivades
de la presa de dades i les corresponents a les plaques, les senyals i altres requisits
d’obligada instal·lació o compliment que es liquidaran de forma addicional amb la quota amb
base a les dades de fet.
2. Formaran també part, si s’escau, del deute tributari.
a) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.
b) L’interès de demora, que serà el legal del diner.
c) El recàrrec d’apressament.
d) Les sancions pecuniàries.
Article 18. Liquidacions tributàries.
1. Les liquidacions, tant d’ingrés directe com de rebuts, seran aprovades per l’Alcaldia o òrgan
en el qual delegui.
2. En els casos d’autoliquidació, aquesta anirà a càrrec del contribuent, sense perjudici de
l’assistència tècnica que pugui facilitar el personal de l’Ajuntament, i serà simultània a
l’ingrés.
3. En tot document liquidatori s’expressarà l’ordenança aplicada, els elements essencials de la
liquidació i la resta d’exigències prevista a l’article 124 de la Llei General Tributària.
4. L’Alcalde disposarà les taxes en les quals s’ha d’aplicar el dipòsit previ.
Article 19. Declaracions.
1. L’Administració Municipal pot fer aportar declaracions i dades, sempre que siguin
necessàries per la liquidació d’un tribut o per la seva comprovació.
2. Les altes presentades pels interessats, o descobertes per la inspecció municipal, tindran
efecte des de la data en què neixi l’obligació de contribuir, i seran incorporades al padró del
període següent, independentment de la liquidació dels períodes intermedis.

3. Les baixes hauran de ser formulades pels subjectes passius, seran comprovades i, si són
conformes, tindran efectes a partir del període següent al que foren presentades.
4. En les autoliquidacions per l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys i en l’Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, se sol·licitarà amb caràcter general l’últim rebut
de la Contribució Territorial Urbana.
Article 20. Padrons, matrícules i registres.
1. Seran objecte de padrons el recursos en què, per la seva naturalesa, es produeixi continuïtat
del fet imposable.
2. Contingut: Hauran de contenir, ultra les dades específiques que cada un d’ells requereixi
a) Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu.
b) Objecte.
c) Base imposable.
d) Tipus de gravamen.
e) Quota assignada.
f) Deute.
3. Pels rebuts de cobrament periòdic es confeccionaran anualment els padrons corresponents
a l’aprovació de l’Alcalde, o de la Comissió de Govern si ho té delegat.
4. L’acord d’aprovació fixarà l’inici dels terminis de pagament voluntari, que en cap cas no serà
inferior a dos mesos. Aquest acord serà inferior a dos mesos. Aquest acord serà publicat al
Butlletí Oficial de la Província, amb els requisits prescrits als Arts. 51 i 52 d’aquesta
Ordenança per al seu examen per part dels interessats.
5. Es podrà presentar, davant de l’Alcaldia o la Comissió de Govern, recurs de reposició previ
al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de la publicació esmentada
a l’apartat 4.
6. L’exposició al públic dels padrons, amb els requisits legals, tindrà tots els efectes propis de la
notificació.
Article 21. Autoliquidacions.
1. El sistema d’autoliquidació s’aplicarà quan el dret de la Hisenda Local es manifesta com a
conseqüència d’una declaració del subjecte passiu indicadora de l’existència d’un supòsit de
fet que determina l’obligació de contribuir.
Simultàniament a la declaració que incorporarà els elements de la relació tributària
imprescindibles per a practicar la liquidació, s’efectuarà l’ingrés corresponent que tindrà el
caràcter de liquidació provisional, subjecte a comprovació.
2. L’autoliquidació serà obligatòria en l’Impost Municipal sobre l’increment dels Valors del
Terrenys, en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i en l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica. Llevat que l’Alcalde dispensi d’aquella obligació. Hauran d’efectuar-se
les dites autoliquidacions en els terminis establerts en les ordenances fiscals específiques de
cada tribut.
3. Les autoliquidacions efectuades fora de l’esmentat termini comportaran l’aplicació del
recàrrec de pròrroga del 10% d’acord amb l’article 92 del Reial Decret 338/1985, de 15 de
març, pel qual es dicten normes de gestió tributària, recaptatòria i comptable. El supòsit
anterior serà tipificat com a infracció d’acord amb l’establert a l’article 78 de la Llei General
Tributària, modificada per la Llei 10/85 de 26 d’abril.
Tot ingrés realitzat sense requeriment previ i fora de termini comportarà l’abonament de
l’interès de demora legal vigent, a comptar des del dia següent al que finalitzi el termini de
pagament en període voluntari.
4. Als efectes de presentació d’autoliquidació, s’utilitzarà obligatòriament el model facilitat per
l’Administració al qual s’acompanyaran els documents necessaris per la liquidació del tribut.
Article 22. Dipòsit previ.
1. D’acord amb el que disposa l’article 27 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, l’Alcalde
podrà exigir el dipòsit previ per a totes les taxes establertes, ja sigui per la prestació d’un
servei o l’exercici d’una activitat, a excepció que en l’ordenança pròpia de cada taxa
s’assenyali expressament el contrari.
2. L’interessat a sol·licitar el servei, l’autorització o la llicència de què es tracti, es dirigirà a
l’oficina de Tresoreria, on s’efectuarà el càlcul de l’import del dipòsit previ que en aplicació de
l’ordenança respectiva correspongui, i procedirà a la liquidació i al pagament de la quantitat
resultant, que tindrà el caràcter de pagament a compte i serà requisit indispensable per
tramitar la sol·licitud.

3.

4.

5.

6.

Les oficines no acceptaran a tràmit cap petició si no va acompanyada del justificant d’haver
realitzat el dipòsit previ, i es requerirà els interessats perquè, en el termini de deu dies,
efectuïn el dipòsit previ corresponent, amb l’advertiment que, transcorregut aquest termini
sense efectuar-lo, les peticions es consideraran no presentades i seran arxivades.
En el document cobratori que facilitarà l’administració, s’expressarà l’ordenança fiscal
aplicada, i els elements essencials de la liquidació.
A aquests efectes, l’interessat haurà de facilitar totes aquelles dades materials o jurídiques
necessàries per a procedir al càlcul i la determinació de la quota que en cada cas resulti
d’aplicar la taxa respectiva, tot això, sense perjudici de la comprovació per part de
l’administració de tot document liquidatori. Se’n lliurarà una còpia a l’interessat, degudament
autentificada, com a justificant de pagament i una altra s’adjuntarà a la sol·licitud i formarà
part de l’expedient.
L’oficina competent tramitarà la sol·licitud i proposarà la liquidació definitiva de la taxa i
determinarà, si s’escau.
a) La procedència d’una liquidació complementària, que es tramitarà com a ingrés directe.
b) La procedència de devolució per ingrés indegut.
c) La correcció de la liquidació objecte del dipòsit previ.
L’òrgan competent resoldrà simultàniament l’acord de concessió o denegació de la petició,
l’autorització o la llicència i la liquidació definitiva que correspongui. El mateix acte resoldrà
la devolució de la quantitat objecte del dipòsit previ que resulti indegut.
La renúncia o desestimació de l’interessat presentades formalment amb anterioritat a la
concessió o l’atorgament de l’autorització o la llicència acreditarà el 50% de la quota i,
conseqüentment, es retornarà d’ofici la part satisfeta.
La renúncia de l’interessat un cop concedida l’autorització o la llicència no donarà lloc a
reducció de la quota

Article 23. Devolució d’ingressos indeguts.
1. Quan de la resolució d’un expedient resulti un ingrés indegut, s’instruiran les diligències de
devolució, que consistiran en l’expedient d’una certificació en la qual s’acrediti la quantitat a
retornar, i es notificarà a la intervenció, junt amb el justificant original de l’ingrés
corresponent. En el cas de pèrdua dels justificants originals de l’ingrés se substituirà aquest
per una certificació que haurà de sol.licitar la part interessada.
2. La intervenció expedirà el manament de pagament a nom de la persona o entitat a qui
correspongui l’ingrés, comptabilitzant-lo si és possible com a minoració del concepte d’ingrés
del pressupost de l’exercici concret, sempre que existeixi recaptació suficient.
3. Quan es tracti de devolució de tributs suprimits, l’Alcalde President, com a ordenador de
pagament, podrà disposar que la devolució s’efectuï amb càrrec al Pressupost de despeses,
si existeix consignació adequada i suficient i, en cas contrari, s’iniciarà l’expedient per a
l’obtenció d’un suplement de crèdit extraordinari.
Article 24. Baixes justificades.
1. Si a conseqüència de les operacions de gestió o per resolució de recursos procedís,
l’anul·lació per qualsevol causa dels valors carregats als recaptadors, es trametran els
expedients oportuns per procedir a la baixa dels valors.
2. Quan es disposi de la còpia dels expedients tramitats es cursarà la relació de baixes
rebudes a la Tresoreria a l’objecte que aquesta oficina complimenti la factura de data
escaient, procedeixi a la inutilització dels valors, i posteriorment ho tramiti a les oficines
gestores per a la seva justificació en els expedients corresponents.
3. Si el recaptador constata l’existència de rebuts improcedents a les llistes cobratòries, perquè
corresponguin a expedients d’insolvència ja tramitats o per altres motius, ho farà avinent a la
Tresoreria dintre del període voluntari per al cobrament per tal de promoure la baixa,
prèviament a l’expedient oportú en què es justifiqui la improcedència.
Article 25. Delegació de la gestió tributària.
1, D’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, l’Ajuntament en
Ple podrà delegar en la Comunitat Autònoma o en altres entitats locals, en què estigui
integrada, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries regulades en la
present ordenança.
Capítol IV.- Inspecció tributària.

Article 26. Inspecció Municipal.
Constitueixen la inspecció tributària d’aquest Ajuntament els òrgans de l’Administració
municipal, o d’altres ens supramunicipals als quals s’hagi delegat aquesta facultat, que tenen
encomanada la funció de comprovar la situació tributària dels distints subjectes passius i altres
obligats tributaris amb la finalitat de verificar el compliment exacte de les seves obligacions i
deures vers la Hisenda Pública municipal procedint, si s’escau, a la regularització corresponent.
Article 27 Funcions de la Inspecció.
Correspon a la Inspecció tributària municipal.
a) La investigació dels fets imposables pel descobriment dels que ignori l’Administració
municipal.
b) La integració definitiva de les bases tributàries, mitjançant l’anàlisi i l’avaluació d’aquestes en
els seus distints règims de determinació o estimació, i la comprovació de les declaracions o
de les declaracions - liquidacions, per a determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de
les normes, establint l’import dels deutes tributaris corresponents.
c) Comprovar l’exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracions - documents
d’ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de comprovació per
investigació.
e) Realitzar, per pròpia iniciativa o a sol·licitud dels altres òrgans de l’Administració municipal,
aquelles actuacions inquisitives o d’informació que s’hagin d’efectuar prop dels particulars o
d’altres organismes que directament condueixin a l’aplicació dels tributs.
f) La informació als subjectes passius i altres obligats tributaris sobres les normes fiscals
vigents en aquell municipi i de l’abast dels drets i les obligacions que se’n deriven.
g) Les altres funcions que, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable, se li encomanin.
Article 28. Classes d’actuacions.
Les actuacions inspectores podran ésser:
a)
b)
c)
d)

De comprovació i investigació.
D’obtenció d’informació amb transcendència tributària.
De valoració
D’informe i assessorament.

Articles 29. Liquidacions tributàries derivades de les actes d’inspecció.
1, Correspondrà a l’òrgan municipal competent dictar els actes administratius de liquidació
tributària que siguin procedents com a conseqüència de les actuacions de la inspecció.
2. Els recursos de reposició que siguin procedents, es presentaran davant l’òrgan que ha dictat
l’acte, de conformitat amb el que disposa l’article 14.4. de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Article 30. Actes i documents.
L’Ajuntament o l’ens supramunicipal delegat establirà els models d’actes i altres documents
necessaris per a la inspecció tributària municipal.
Article 31. Entrada i reconeixement de finques.
Correspondrà al l’Alcalde o President de l’ens supramunicipal delegat expedir i signar
l’autorització escrita a què es refereix l’apartat 2 de l’article 39 del Reglament General
d’Inspecció Tributària, aprovada pel RD. 939/86 de 25 d’abril (BOE del 14 de maig).
Article 32. Plans d’inspecció.
1. L’Ajuntament, dins l’àmbit de les seves competències o, si s’escau, l’ens supramunicipal
delegat, podrà planificar la inspecció tributària d’aquest municipi, sens perjudici de les
fórmules de col·laboració que, de conformitat amb la normativa vigent, puguin establir-se
amb l’Administració de l’Estat, de la Generalitat o d’altres Administracions Tributàries.

2. Correspondrà a l’òrgan competent en matèria de gestió tributària l’aprovació dels plans
municipals d’inspecció i d’altres fórmules de col·laboració que puguin establir-se.
Article 33. Remissió normativa.
Les funcions, les facultats, les actuacions, els procediments i la documentació de la inspecció
tributària municipal, s’ajustarà al que estableix la Llei General Tributària, el Reglament General
de la Inspecció de Tributs, i les altres normes que resultin d’aplicació, dins l’àmbit de les seves
competències.
Capítol V.- Recaptació
Secció 1ª - Normes generals.
Article 34. Disposició general.
1. La gestió recaptatòria consisteix en l’exercici de la funció administrativa encaminada a la
realització dels crèdits tributaris i altres de dret públic a favor de l’Ajuntament i dels seus
organismes autònoms.
Tota liquidació reglamentària notificada al subjecte passiu constitueix l’obligació de satisfer el
deute tributari.
Article 35. Règim legal de remissió normativa.
1. La Recaptació municipal es regirà.
a) Per la Llei General Tributària i altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així com
per les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
b) Per les normes que regulen cada tribut i altres ingressos de dret públic.
c) Pel present capítol d’aquesta ordenança general.
2. En defecte de disposició expressa, regirà el Reglament General de Recaptació.
Article 36. Períodes de Recaptació
1. La Recaptació es realitzarà en:
a) Període voluntari.
b) Període executiu.
2. En període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els seus deutes dins els terminis
assenyalats.
3. En període executiu, la Recaptació s’efectuarà per via de constrenyiment sobre el patrimoni
de l’obligat que no hagi pagat el deute en període voluntari.
Article 37. Atribucions.
1. La facultat recaptatòria tant en període voluntari com en executiu, s’atribueix als òrgans
competents de l’Administració municipal, sens perjudici de les delegacions que l’Ajuntament
pugui efectuar.
2. Correspon a l’Alcalde o en qui delegui, la superior direcció de la Recaptació municipal.
3. Correspon a la Tresoreria municipal la prefectura del serveis recaptadors, en els termes
recaptadors, en els termes establerts en l’article 5è. apartat 3, del Reial Decret 1.174/1987
de 28 de setembre.
4. Cas de delegació de la facultat recaptatòria en un altre ens, les competències abans
esmentades s’atribuirien exclusivament als òrgans corresponents de l’ens delegat, dins el
límits i amb els termes de delegació
5. Prèvia sol·licitud del President de la Corporació, les actuacions que hagin d’efectuar-se fora
del territori del respectiu ens local en relació a la Recaptació, seran practicades pels òrgans
competents de la Generalitat, quan hagin de realitzar-se a Catalunya, i pels òrgans
competents de l’Estat quan hagin de realitzar-se fora de l’àmbit territorial de la comunitat
Autònoma. Això no obstant, podrà sol·licitar-se la col·laboració dels ens locals respectius
amb competència territorial en relació amb l’actuació a practicar.
6. El president de la Corporació podrà sol·licitar de les autoritats governatives protecció i auxili
quan ho consideri necessari, per al normal exercici de les facultats recaptatòries
Secció 2ª. Mitjans de pagament.

Article 38. Formes de pagament.
1. El pagament del deute tributari i no tributari s’haurà de realitzar en efectiu.
2. Excepcionalment, quan així ho disposin les normes reguladores de l’exacció, es pagaran
mitjançant efectes timbrats que expedeixi la Corporació.
3. El pagament dels deutes tributaris que s’hagin de realitzar en efectiu, es faran en algun dels
següents mitjans.
a) Diners de curs legal.
b) Xec.
c) Transferència entitats financeres.
d) Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d’estalvis, mitjançant domiciliació
bancària.
e) Gir postal o telegràfic.
f) Qualsevol altre mitjà de pagament legalment acceptat que autoritzi l’Alcaldia.
4. Llevat els diners de curs legal i el xecs, l’ús dels quals pot ser simultani, per satisfer un mateix
deute no es poden emprar simultàniament diversos mitjans de pagament elegit un dels
admesos, l’import d’aquest ha de correspondre al total del deute.
Article 39. Xecs.
1. Es podran utilitzar els xecs com a mitjà de pagament dels deutes en les condicions
establertes en el vigent Reglament General de Recaptació o normes complementàries o
subsidiàries.
2. Els xecs hauran de ser nominatius i creuats a favor de l’ens recaptatori.
Article 40. Transferència entitats financeres.
Com a sistema regular d’ingrés a la Hisenda Municipal els contribuents podran utilitzar les
transferències bancàries, la qual modalitat s’ajustarà a les següents condicions.
a) En els casos de declaracions - liquidacions tributàries o no tributàries amb ingrés immediat,
o en les liquidacions degudament notificades al contribuent, i per l’import total del deute.
b) Els mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els Bancs, les Caixes
d’Estalvis o els banquers que figurin degudament inscrits en el Registre corresponent, pel
seu abonament al compte corrent que assenyali l’Administració recaptatòria.
c) El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes impositius, però haurà
d’expressar-se el concepte o conceptes concrets als quals l’ingrés correspongui.
d) Simultàniament a l’ordre de transferència els contribuents enviaran al servei de Recaptació
municipal o de l’ens delegat, les declaracions que calguin o la còpia de la liquidació
notificada, o la referència del rebut o dels rebuts que correspongui, expressant-hi la data de
la transferència, el seu import, l’entitat bancària utilitzada per a l’operació, o s’adjuntarà
fotocòpia del resguard justificatiu expedit per l’entitat bancària utilitzada per a l’operació, o
s’adjuntarà fotocòpia del resguard justificatiu expedit per l’entitat financera mandatària. La
tramesa de l’esmentada documentació es realitzarà per correu certificat o per qualsevol de
les altres formes admeses per la Llei de Procediments Administratius.
e) Els ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats, a tots els efectes, a partir
de la data en què siguin abonats en el compte a què al·ludeix l’apartat b) sempre que el
contribuent s’hagi ajustat a les presents condicions i es verifiqui l’ordre de transferència
dintre del termini de pagament.
f) L’Administració municipal, una vegada rebut l’import de la transferència i la documentació a
què es refereix l’apartat d), tornarà al contribuent la declaració amb la diligència de
pagament o l’exemplar de la notificació amb el document acreditatiu dels seus pagaments,
en què es farà constar que s’ha realitzat la transferència bancària.
g) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una transferència pel principal del
deute, no queda eximit del recàrrec, les sancions i els interessos en què hagi pogut incórrer;
l’import es considerarà a compte del total a ingressar i es continuarà el procediment executiu
per la quantitat que resti pendent.
h) L’import de les transferències en què fos impossible identificar el concepte o els conceptes
tributaris, bé per omissió de les dades establertes o per error, bé per manca de tramesa
dintre del termini de les corresponents declaracions o notificacions, serà tornat al contribuent
o a l’entitat expenedora.
i) Les comissions bancàries i totes les altres despeses que ocasiona el servei de transferència,
o les seves reexpedicions, aniran a càrrec dels respectius contribuents.
Article 41. Domiciliació bancària.

1. Per una millor gestió recaptatòria i alhora un millor servei als contribuents, aquest podran
domiciliar el pagament dels seus rebuts a través d’entitats bancàries.
2. Les domiciliacions bancàries hauran de reunir les següents condicions.
a) Haurà de ser expressament autoritzada pel subjecte passiu, si s’escau, per la persona
que voluntàriament es faci càrrec dels deutes, quan no sigui la mateixa obligada al
pagament.
b) Els autoritzats hauran de tenir plena capacitat i competència per a subscriure la
domiciliació bancària i l’òrgan recaptatori formularà el càrrec sens perjudici de tercers.
c) S’hauran de formalitzar en imprès establert per l’òrgan recaptador, en el qual constarà,
com a mínim, la identificació dels autoritzants, el número de compte corrent o llibreta
d’estalvis i el banc o caixa d’estalvis contra els quals s’autoritza carregar el deute o els
deutes.
d) La domiciliació bancària s’adreçarà a l’entitat financera autoritzada segons el punt
anterior i a l’òrgan recaptatori corresponent.
3. Llevat que es faci constar expressament el concepte i/o el període que s’autoritza
s’entendrà que la domiciliació, es vàlida per a tots els deutes i en els successius períodes
per temps indefinit.
4. La domiciliació podrà ser revocada pels autorizants mitjançant escrit adreçat a l’òrgan
recaptatori i a l’entitat bancària.
5. El càrrec de rebuts en el compte corrent o la llibreta d’estalvis en què s’hagin domiciliat no
podrà efectuar-se amb una antelació superior a trenta dies de la data en què finalitzi el
període d’ingrés voluntari.
Article 42. Gir postal.
1. Els pagaments en efectiu poden fer-se, així mateix, mitjançant gir postal o telegràfic.
2. Els contribuents, el mateix temps que fan la imposició del gir, han de trametre a
l’Administració recaptatòria la documentació a què es refereix l’apartat d) de l’article 40.
3. Els pagaments efectuats per gir postal s’entendran a tots els efectes realitzats en la data en
què el gir ha imposat.
Secció 3ª Els justificants de pagament
Article 43. Justificants de pagament.
1. El qui pagui un deute municipal tindrà dret que se li lliuri un justificant del pagament realitzat.
2. Els tipus i els requisits que han de tenir els justificants de pagament seran els que determina
el Reglament General de Recaptació vigent, sens perjudici que, l’Administració municipal,
dins l’àmbit de les seves competències, pugui establir-ne d’altres.
Secció 4ª Garanties del pagament.
1. Els crèdits en favor de la Hisenda Municipal estan garantits en la forma que es determina en
la Llei Reguladors de les Hisendes Locals, la Llei General Pressupostària, el Reglament
General de Recaptació i les altres normes aplicables.
Secció 5ª Ajornament i fraccionament del pagament.
Article 44. Normes generals.
1. L’Administració municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament de
deutes tributaris i no tributaris.
2. Les formes, les condicions i els procediments per atorgar els ajornaments i fraccionaments
seran les que estableix el Reglament General de Recaptació vigent i les altres normes que
siguin d’aplicació.
3. En cas de delegació de les facultats de gestió i Recaptació, la competència per atorgar
ajornaments i fraccionaments de deutes a favor de la Corporació queda reservada a
l’Ajuntament, llevat que en l’acord de delegació es disposi expressament una altra cosa.
Article 45. Competències.

1. Correspon a l’Alcalde atorgar els ajornaments o fraccionaments de deutes municipals, dins
el mateix exercici econòmic en què concedeixin, sempre que el pla de disposició de Fons de
la Tresoreria ho permeti
2. Correspon al ple, que podrà delegar en la Comissió de Govern, la facultat d’atorgar la resta
d’ajornament o fraccionament de deutes municipals.
Article 46. Garanties.
1. El peticionari de l’ajornament o fraccionament d’un deute haurà de constituir garantia en la
forma legalment establerta.
2. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà adoptar-se acord motivat d’ajornament o
fraccionament de deutes, sense prestació de cap garantia, quan el sol·licitant al·legui i
justifiqui la impossibilitat de presentar-la.
Article 47. Compensació.
En la forma legalment establerta, correspondrà a l’òrgan competent de l’Administració local
autoritzar la compensació de deutes a favor de la Corporació que es trobin en base de
Recaptació, tant voluntària com executiva, amb els crèdits reconeguts a favor del deutor.
Secció 7ª. Recaptació en període voluntari
Article 48. Formes d’ingrés en voluntària.
Les formes d’ingrés en període voluntari poden ser:
a) Ingrés directe.
b) Ingrés periòdic per rebut.
Article 49. Ingrés directe.
1. Són els deutes que es liquiden i es notifiquen de forma individualitzada; poden ser:
a) Ingrés a compte per dipòsit previ.
b) Per ingrés simultani a la declaració - liquidació.
c) Per ingrés simultani a l’inici de la prestació d’un servei o la realització d’una activitat.
d) Qualsevol altra liquidació que es notifiqui de forma individualitzada.
2. El dipòsit previ tindrà el caràcter de a compte de la liquidació practicada per l’oficina gestora.
3. Així mateix, quan una agrupació de contribuents hagi sol·licitat de l’Ajuntament el règim de
conveni, i l’ingrés de les quotes previstes a les ordenances municipals respectives seran a
compte de la quota que es fixi en l’aprovació del conveni, i subsistirà l’obligació de presentar
declaració i, si s’escau, l’ingrés dintre dels terminis assenyalats.
4. El cobrament per ingrés simultani es darà quan així ho disposi expressament l’ordenança
reguladora del tribut o la reglamentació objecte del deute.
Article 50. Terminis per l’ingrés directe.
Llevat que la Llei, l’ordenança o la reglamentació corresponent en disposi un altre, el termini per
l’ingrés directe en període voluntari de les liquidacions de deutes notificacions individualment
serà el següent.
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació, fins al dia 5
del mes següent o, si aquest es festiu, fins l’immediat hàbil posterior.
b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la notificació fins al
dia 20 del mes següent o immediat hàbil posterior, si aquest es festiu.
Article 51. Ingrés periòdic per rebut.
1. Els deutes que es meritin periòdicament es realitzaran per rebut, llevat que l’ordenança
corresponent disposi una altra cosa.
2. Anualment es formarà un padró fiscal o matrícula de conformitat amb el que preveu l’article
20 de la present ordenança.
3. Es publicaran els edictes corresponents en el BOP. i s’exposaran en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i, si s’escau, en l’ens supramunicipal delegat, que tindrà el efectes de notificació
col·lectiva. Així mateix, podrà divulgar-se pels mitjans de comunicació més adients.
4. L’edicte de notificació col·lectiva haurà de contenir almenys:
a) El termini d’ingrés.

b) Les modalitats d’ingrés admeses.
c) El lloc, els dies i les hores en què es pot efectuar el pagament.
d) L’advertiment que, transcorregut el termini d’ingrés fixat, els rebuts seran els exigits pel
procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs i interessos de demora i, si
s’escau, les costes que produeixin.
e) Els recursos procedents.
5. En tot cas, la notificació col·lectiva sempre podrà ser substituïda per notificacions individuals.
Article 52. Terminis d’ingrés periòdic per rebut.
1. Correspon a l’Alcaldia o òrgan a qui delegui, fixar anualment el calendari del contribuent en
el qual es determinaran tots els terminis d’ingrés periòdic per rebut.
2. En defecte de l’anterior resolució, regiran els següents terminis.
a) Primer període de cobrament.
Del 16 de març al 15 de maig o immediat hàbil posterior.
S’ inclouran totes les exaccions periòdiques tributàries o no tributàries, llevat les que
s’esmenten en el següent període.
b) Segon període de cobrament.
Del 16 de setembre al 15 de novembre o immediat hàbil posterior.
S’inclourà l’Impost sobre Béns Immobles i l’Impost sobre Activitats Econòmiques, i els
recursos no posats al cobrament durant el termini anterior.
Article 53. Conseqüències del no pagament en període voluntari.
Tots el deutes pendents una vegada finalitzat el període voluntari, incorreran de forma
automàtica en el recàrrec de constrenyiment del 20% i, des de l’endemà de l’últim dia hàbil pera
fer-les efectives en període voluntari, meritaran els interessos de demora al tant % legalment
establert, endemés de l’obligació dels deutors d’assumir els costos que es derivin del
procediment executiu.
Secció 8ª Recaptació en via de constrenyiment.
Article 54. Facultat d’utilitzar la via de constrenyiment.
L’Administració Municipal o si s’escau, l’Administració supramunicipal delegada, tindrà plena
capacitat per utilitzar la via administrativa de constrenyiment per a la Recaptació executiva dels
deutes de drets públics a favor del ens locals, ostentarà les prerrogatives establertes legalment
per la Hisenda de l’Estat i actuarà de conformitat amb els procediments administratius
corresponents.
Article 55. Títols per l’execució.
1.Tindran el caràcter de títols acreditatius del crèdit, als efectes de despatxar l’execució per la
via administrativa de constrenyiment.:
a) Les certificacions de descobert individuals col·lectives, pels deutes d’ingrés directe
vençuts i pendents de cobrament.
b) Les certificacions de descobertes col·lectives o relacions certificades de deutors, pels
deutes d’ingrés periòdic per rebut, que hagi quedat pendents de cobrament una vegada
finalitzat el període voluntari.
2. Els esmentats títols contindran les dades que determina el Reglament General de Recaptació
i tindran la mateixa força executiva que la sentència judicial per a procedir contra els béns i
drets del deutors.
Article 56. Expedició dels títols.
1. Finalitzat el termini d’ingrés en període voluntari, s’expediran els títols a què es refereix
l’article anterior, en els quals s’inclouran tots els deutes a favor de la Hisenda Municipal que
hagin quedat pendents de cobrament.
2. Correspon a la Intervenció municipal l’expedient de les certificacions de descobert dels
deutes d’ingrés directe pendent.
3. Correspon a la Recaptació municipal o, a la supramunicipal delegada, expedir les
certificacions de deutors dels deutes d’ingrés periòdic per rebut pendents.

Article 57. Provisió de constrenyiment.
1. La provisió de constrenyiment inicial l’execució contra el patrimoni del deutor en virtut dels
títols a què es refereixen els articles anteriors.
2. L’òrgan competent per dictar-la és la Tresoreria de l’ens que hagi assumit les facultats de
Recaptació.
3. La provisió de constrenyiment es notificarà als interessats, d’acord amb el que estableix el
Reglament General de Recaptació o les normes que el substitueixen o el complementin.
Article 58. Terminis d’ingrés en executiva.
1. El termini d’ingrés dels deutes resultants de les liquidacions sotmeses a la via de
constrenyiment seran els següents:
a) Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mateix mes o, si
aquest es festiu, fins l’immediat hàbil posterior.
b) Les notificacions entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al dia 5 del mes següent, o
immediat hàbil posterior, si aquest és festiu.
Article 59. Càlcul de recàrrec, interessos i costos.
El recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i els costos que es derivin del
procediment executiu es calcularan de conformitat amb el que disposen les normes que siguin
d’aplicació, i junt amb l’import dels principals, formaran part del deute.
Article 60. Provisió d’embargament.
Transcorregut el termini assenyalat en l’article 59, sense haver-se efectuat l’ingrés requerit, el
Recaptador municipal, o de l’ens supramunicipal delegat, dictarà provisió ordenant
l’embargament de béns i drets en quantitat suficient, al seu judici, per cobrir l’import dels
principals del deute i el recàrrec, els interessos i els costos que amb posterioritat al acte
administratiu primitiu s’hagin causat o es causin.
Article 61. Embargament de béns.
Per l’execució de l’embargament de béns i drets dels deutors es seguirà l’ordre i el procediment
que estableix el Reglament General de Recaptació o, les normes que el substitueixin o el
complementin.
Article 62. Alienació dels béns embargats.
1. Se seguirà el que disposa el Reglament General de Recaptació vigent o les normes
complementàries o substitutòries que s’estableixin.
2. Correspon al Tresorer de l’ens que té assumides les facultats de Recaptació autoritzar la
subhasta de béns embargats.
Article 63. Aixecament de l’embargament de béns.
1. Qualsevol moment abans de l’adjudicació dels béns els deutors podran alliberar els béns
embargats pagant la totalitat del deute, que inclourà el principal, el recàrrec, els interessos i
els costos meritats fins el moment i els del procediment posterior.
2. Cobert l’import total del deute amb el producte de l’adjudicació de béns efectuada, s’aixecarà
l’embargament dels altres béns no alienats i es procedirà a posar a disposició del deutor el
saldo que resulti al seu favor.
Secció 9ª Crèdits incobrables.
Article 64. Concepte i efectes.
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de
Recaptació perquè resultin fallits els obligats al pagament i altres responsables, si n’hi
hagués.
2. La declaració de crèdit incobrable motivarà la baixa en els comptes de crèdit, sens perjudici
de les accions que pugui exercir l’Ajuntament, de conformitat amb les normes que siguin
d’aplicació.

Article 65. Declaració de crèdit incobrable.
1. Els seguirà el procediment i les actuacions previstes en el Reglament General de Recaptació
i les altres normes aplicables.
2. Els expedients seran tramitats per l’Administració que tingui assumides les facultats de
Recaptació.
3. Correspon a l’òrgan competent de l’ens local que tingui atribuïda la gestió tributària, prèvia
fiscalització de la Intervenció, resoldre l’expedient.
4. En el cas que les facultats de gestió, inspecció, Recaptació i revisió estiguin delegades en un
altre ens supramunicipal, correspondrà a aquest resoldre l’expedient abans esmentat, però,
en tot cas, haurà de constar-hi preceptivament l’informe de l’Ajuntament.
Secció 10ª Finalització de l’expedient de constrenyiment.
Article 66. Finalització de l’expedient.
1. Quan en el procediment esmentat en via de constrenyiment resultin saldats els dèbits
perseguits en el seu import total i els costos, es declararà finalitzat i restarà ultimat
l’expedient.
2. Quan l’import obtingut sigui insuficient s’aplicarà el que disposa el Reglament General de
Recaptació.
Disposició addicional.
1. De conformitat amb el que disposen els articles 7 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i 46 de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, l’Ajuntament podrà delegar en
la Comarca llurs facultats tributàries de gestió, inspecció, Recaptació i revisió, sens perjudici
de les delegacions i altres fórmules de col·laboració que pot també establir amb d’altres
administracions públiques.
2. Correspon al ple adoptar l’acord de delegació, que haurà de fixar l’abast i contingut
d’aquesta.
3. Acceptada la delegació per part de l’ens supramunicipal delegat es farà pública, mitjançant
edictes que es publicaran en el BOP. i en DOGC, per a general coneixement.
4. Per l’exercici de les facultats delegades haurà d’ajustar-se als procediments, tràmits i
mesures en general jurídiques o tècniques relatives a la gestió tributària que estableix la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i supletòriament la Llei General Tributària, l’ordenança
general de gestió, Inspecció i Recaptació de l’ens delegat i supletòriament que siguin
d’aplicació.
Disposició final.
Aquesta ordenança entrarà en vigència el dia 1 de gener de 1989, i continuarà vigent mentre no
s’aprovi la seva modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.2.1
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 que els drets de concessió que puguin recaure no esgotin la
seva extensió superficial, supòsit 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 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 per als
usuaris.
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.
b.3 Els béns patrimonials, exceptuant els tercers mitjançant contraprestació.
Article 2. Subjectes passius
1. Són subjectes passius a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats
a què es refereix l'article 35.4 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 dels béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent
recaigui en un o diversos 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 al qual es trobi afectat o
adscrit l’immoble o aquell a quin càrrec es trobi la seva administració i gestió.

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.
L’establert en aquest apartat no serà d’aplicació en el supòsit de lloguer d’immoble d’ús
residencial amb renda limitada per una norma jurídica.
3. Quan un bé 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 que cada un participi en el domini o drets
sobre l’immoble.
Acceptada per l’administració la sol•licitud de divisió, les dades s’incorporaran per a ser
efectives en l’exercici que s’aprovi la divisió de la quota, sempre que la liquidació no hagi
adquirit fermesa, en cas d’haver adquirit fermesa s’incorporarà al padró de l’exercici
següent i es mantindran en els successius mentre no se’n sol•liciti la seva modificació.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de la divisió
resultin quotes inferiors a 10 euros per raons d’eficàcia i economia.
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.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del 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 els supòsits 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 de l’ordre dels subjectes
passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. Per poder acreditar
aquest extrem s’haurà d’aportar el conveni autoritzat judicialment o document que acrediti
aquest extrem.
5.

Els subjectes passius que siguin persones físiques, 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. Tanmateix, l’Administració
podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna
comprovació.

6.

Les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb l’administració
electrònicament. A aquests efectes l’administració els notificarà els seus actes a través
de notificació electrònica i els subjectes passius persona jurídica podran facilitat un
número de telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic on es donarà avís de
l’enviament de les notificacions.
Les persones físiques podran optar també per la comunicació amb l’administració en
format electrònic així com rebre les notificacions electròniques. Aquesta opció l’hauran
de declarar davant l’administració tributària i podran aportat un número de telèfon mòbil
i/o una adreça de correu electrònic on l’administració donarà avís de l’emissió de la
notificació electrònica.

7.

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 als terminis següents:
aQuan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels
deutes pendents.
bQuan 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 beneficiàries de l’operació.

4.

Les obligacions tributàries pendents de les fundacions o entitats que es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària., en cas de dissolució d’aquestes, es transmetran als
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les 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 copartíceps 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 els termes i d’acord amb el procediment previst
a la Llei general tributària i les normes que la desenvolupin.

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 adquirents intermedis.
13.

En les comunitats de béns i entitats que mancades de personalitat jurídica, constitueixin
una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició, els partícips 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.
b) Els béns comunals i les 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 les forestes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la
densitat de l'arbratge sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti.
g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos terrenys,
que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a
l'explotació d'aquestes línies. No n’estan exempts, per tant, els establiments d'hostaleria,
espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les
oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.
2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concert educatiu, pel que fa a la superfície afectada a
l'ensenyament concertat i sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de
l’activitat.
Per gaudir d’aquesta exempció caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
- Certificat emès per l’Administració educativa competent acreditativa de la qualitat de
centre concertat assignable als edificis i instal·lacions destinades directa i
exclusivament a les activitats docents objecte d’exempció, així com de la titularitat del
concert educatiu del centre.
- Certificat emès per la Direcció General de Cadastre acreditatiu de les superfícies dels
edificis o conjunts urbanístics adscrits exclusivament a l’activitat educativa o a serveis
complementaris d’ensenyament i assistència docent de caràcter necessari, amb
indicació del valor cadastral assignat a cadascun dels elements citats.
b) Els declarats expressament i particularment monument o jardí històric d'interès cultural,
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost, d’acord amb
l’establert a l’article 62.2.b) del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
No estaran exempts els béns immobles a què es refereix aquesta lletra b) quan estiguin
afectes a explotacions econòmiques, excepte que els hi resulti d’aplicació alguns dels
supòsits d’exempció previstos a la llei 49/2002, de 23 de desembre, reguladora del règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o quan
la subjecció a l’impost a títol de contribuent recaigui sobre l’estat, comunitats autònomes o
entitats locals, o sobre organismes autònoms de l’estat o entitats públiques d’anàleg
caràcter de les comunitats autònomes i entitats locals.

c) La superfície de les forests en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de
masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per
l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, comptadors
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.
d) Els béns dels quals siguin titulars, en els termes previstos en l’article 64 de la Llei
d’hisendes locals, les entitats sense finalitats lucratives en els termes previstos en l’article
15 de la Llei 49/2002, 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 termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en
cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
- Les obres no hauran d’estar iniciades.
- El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular
d'algun dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.
- Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzat
d'aquestes empreses.
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
- Certificat de titularitat cadastral de les referències cadastrals per a les quals se sol·licita
la bonificació. No serà necessària la presentació d’aquest certificat cadastral de
titularitat en aquells casos en què el sol·licitant aporti còpia del rebut de l'impost sobre
béns immobles respecte al bé immoble del que se sol·licita la bonificació, on consti
aquest com a titular cadastral.
- Comunicació de la data prevista d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què
es tracti, la qual es farà pel tècnic–director competent.
- Llicència d’obres o sol·licitud d’aquesta davant l’Ajuntament.
- Acreditació que l’empresa es dedica a les activitats descrites, que es farà mitjançant la
presentació dels estatuts de la societat.
- 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 per 100 de la quota íntegra els béns rústics de les
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts a la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

4. Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa
tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on
estigui empadronat del 50 per cent.
Aquesta bonificació que tindrà caràcter pregat es concedirà pel període de vigència del títol
de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. Per
gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar la següent documentació:
-

-

Autorització del subjecte passiu per la consulta via telemàtica a l’òrgan competent , o
Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui mitjançant
certificat emès per la Generalitat de Catalunya o còpia del document que acredita tal
condició.
Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà
a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que
acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.
5. Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a
l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el
marc normatiu actual o en les ordenances municipals tindran dret a una bonificació sobre la
quota íntegra corresponent al bé immoble del 50 per cent.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
- Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge.
- Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que disposin de
la corresponent homologació per l’Administració competent.
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
- Acreditació de l’homologació per l’Administració competent dels col·lectors de la
instal·lació de producció de calor.
Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.
La bonificació s’atorgarà per un període de tres anys després de la seva sol·licitud.
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions
1. La concessió de les exempcions de l’article 4.2 i de les bonificacions establertes en l’article 5
és de caràcter pregat.
2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s'han de
presentar a l’Ajuntament i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa.
L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén
concedit.
3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir
caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es
realitzi mentre el rebut o liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa,
es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la
seva obtenció.
4. No podrà ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix
subjecte passiu i objecte tributari. Per aquest motiu serà el subjecte passiu qui en la seva
sol·licitud indicarà quin serà d’aplicació. Si no se’n determina cap a la sol·licitud, s’aplicarà
la darrera que se sol·liciti.
Article 7. La base imposable i la base liquidable
1. La base imposable de l'impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles,
que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació conformement al que es
disposa a les normes reguladores del Cadastre immobiliari. Aquests valors podran ser

objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la manera previstos en el
Text refós de la Llei del Cadastre immobiliari.
2. La base liquidable de l'impost serà el resultat d'aplicar als béns immobles rústics i urbans i
als de característiques especials la reducció establerta en l’article 67 del RDL 2/2004, de 5
de març, text refós 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 del 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:
-Béns immobles de naturalesa urbana: 0,8 %
-Béns immobles de naturalesa rústica: 0,722 %
-Béns 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.
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 al RD Legislatiu 1/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei del cadastre immobiliari.

Article 10. Règim de gestió
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària, serà competència de l'Ajuntament i abastaran les funcions de
reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions
conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament,
resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució de recursos que
s'interposin contra aquests actes i actuacions per l'assistència i informació al contribuent
referides a les matèries compreses en aquest apartat, sense perjudici dels acords de
delegació de competències o col·laboració que s'hagin pogut realitzar a favor de la
Diputació de Lleida, en el qual cas s'estarà al contingut dels esmentats acords.
2. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de
l’impost 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 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. Règim d’impugnacions
Els actes dictats per la Direcció General del Cadastre, objecte de notificació podran ser
impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui
la seva executivitat, salvat acord exprés del tribunal corresponent.
Contra els actes de gestió tributària dels que sigui competent l’ajuntament, els interessats
podran formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà al de la notificació o al de la finalització del període d’exposició
pública dels padrons corresponents. La interposició del recurs de reposició no suspèn l’acció
administrativa pel cobrament del tribut, excepte en els casos que se sol•liciti aquesta suspensió
i acompanyi garantia suficient per al deute.
Es podrà suspendre el procediment de recaptació quan es demostri de manera suficient
l’existència d’errors materials, aritmètics o de fet en la liquidació impugnada.
Article 12. Padrons tributaris
1. L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró cadastral i en la resta
de documents expressius de les seves variacions elaborats a l'efecte per la Direcció
General del Cadastre.
2. La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de llista cobratòria
anual, que, un cop aprovada, s'exposarà al públic durant el termini de trenta dies hàbils
perquè els interessats puguin examinar-la i, en el seu cas, formular les reclamacions
oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produirà els
efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
3. Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició regulat a
l'article 14 de la TRLHL.
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 13. Liquidacions tributàries
1. L'Ajuntament practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i
negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre
immobiliari. Aquestes liquidacions es practicaran per cadascun dels períodes impositius, a
partir del dia següent en què es varen produir els fets, actes o negocis que originin la
incorporació o modificació cadastral.
2. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 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 TRLHL.

Article 14. Gestió per delegació
1. Mentre la gestió tributària i la recaptació estigui delegada en la Diputació de Lleida, a través
de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, totes les facultats
d’aquestes matèries que en aquesta ordenança s’atorguen a l’Ajuntament seran exercides
per l’esmentat Organisme.
2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida s'ajustaran al que preveu la
normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable
als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis
de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.

DISPOSICIÓ 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 a 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 la dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de
tributació.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació,
els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què
es tracti.
DISPOSICIÓ FINAL
La modificació d’aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 23 de
desembre de 2019 començarà a regir el dia 1 de gener de 2020, i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats,
restaran vigents.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.2.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 1. Fet imposable
1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels
vehicles d'aquesta naturalesa aptes per a circular per les vies públiques qualsevol que
siguin la seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a l'impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu
model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions,
certàmens o curses limitades als d'aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil
dels quals no sigui superior a 750 quilos.
Article 2. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 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 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. 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, partícips o cotitulars, que quedaran obligats
solidàriament fins als 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.
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 què es refereix l’art. 35.4
de la Llei general tributària, en cas de dissolució d’aquestes, es transmetran als destinataris
dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les 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.
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 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 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.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus
funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
d) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis
internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al
trasllat de ferits o malalts.
f) 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.
g) Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids i per al seu
ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als
destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als
subjectes passius beneficiaris d’aquestes per a més d'un vehicle simultàniament.
A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalia
aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Per poder gaudir d’aquesta exempció els interessats hauran de presentar davant de
l’Ajuntament la següent documentació:
(a) El certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan i l’administració competent.

(b) Igualment s’haurà de justificar la destinació del vehicle, el seu ús exclusiu 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 la 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.
h) 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.
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció
agrícola.
2. S’estableix una bonificació del 50% 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
1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics.
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant
les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
3. Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a Zero o com a ECO emissions segons el
registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions ,
gaudiran d’una bonificació del 50% per un termini de 6 anys des de la seva matriculació.
En cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de la classificació de
vehicles amb Zero emissions o ECO per part de la DGT, gaudiran de la bonificació els
vehicles que reuneixen qualsevol de les condicions següents:
a) Que siguin vehicles elèctrics
b) Vehicles que utilitzen biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o
hidrogen.
c) Que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin benzina, amb emissions fins 120 gr/km de
C02
Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions
1. La concessió de les bonificacions establertes en l’article 4.1.e) i g) són de caràcter pregat.
2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en l’article 4 d’aquesta
ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar a l’Ajuntament i hauran d'anar
acompanyades de la documentació acreditativa, indicant les característiques dels vehicles,
la seva matrícula i la causa del benefici. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà
l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.
3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes
des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir
caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es
realitzi mentre el rebut o la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via
administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits
exigits per a la seva obtenció.
Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova TRLRHL, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del
coeficient del 1,95. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat
quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
2. 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.
3. 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.
4. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial Decret legislatiu
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viaria i disposicions complementàries, especialment el
Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, sobre el concepte de les diverses classes de
vehicles.
5. Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d'acord amb allò que disposa
l’Annex V del Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de vehicles.
6. En tot cas el concepte genèric de “tractors” a què es refereix el quadre de tarifes del Real
Decret Legislatiu 2/2004, comprèn tant els tractors de camions com els tractors d’obres i
serveis.
7. Les furgonetes, vehicles mixtes adaptats, Pick-up i auto-caravanes MMA ≤ 3.500 Kg.
tributaran com a turismes d’acord amb la seva potència fiscal, llevat dels casos següents:
a) Si el vehicle està habilitat per al transport de més de nou persones, inclòs el conductor,
tributarà com autobús.
b) Si el vehicle està habilitat per transportar més de 525 Kg.de càrrega útil, tributarà com a
camió
8. Els vehicles tot terreny es consideraran com a turismes.
9. Els moto-carros tenen la consideració, a l’efecte de l’impost, de motocicletes i, per tant, han
de tributar per la capacitat de la seva cilindrada.
10. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la
potència d’arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats.
11. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar
segons les tarifes corresponents als tractors.
12. Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de
motocicletes fins a 125 cc i podran gaudir de les bonificacions previstes en aquesta
ordenança.

Article 7. Període impositiu i acreditació de l'impost
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició
dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix
aquesta adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà
per trimestres naturals i es pagarà la que correspongui als trimestres que resten per
transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle es
prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part
de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost
fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de trànsit, aquest inclòs.
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi pagat la quota, el subjecte
passiu podrà sol·licitar la devolució de l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el
punt 4, li correspon percebre.

6. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan intervingui
un venedor de vehicles amb establiment obert a l’Estat per a aquesta activitat, d’acord amb
el que estableix l’article 33 del Reglament general de vehicles, no es procedirà al prorrateig
del deute, però el vehicle no s’inclourà en el padró fiscal de l’exercici següent.
Les baixes temporals per transmissió tindran una durada màxima d’un any.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou entregat al compravenda no cal
que l’adquirent pagui l’impost corresponent a l’any d’adquisició.
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent pagar la quota de
l’impost segons el previst al punt 3 d’aquest article.
Article 8. Règims de declaració i d’ingrés
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació
del vehicle, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que
s’hagin pogut realitzar.
2. En el cas d’altes per primera adquisició de vehicles o quan aquests es reformin de manera
que s’alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius
presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es
comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model
aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària
imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització
d’aquesta. S'acompanyarà la documentació acreditativa de la compra o modificació, el
certificat de les característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi
d'identificació fiscal del subjecte passiu.
3. Proveït de l’autoliquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost que
resulti de la mateixa en l’entitat bancària col·laboradora.
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 aquests 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.
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 els supòsits de delegació de l’apartat anterior l'Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals rebrà la informació que, sobre modificacions de padró
comunicarà Trànsit i actualitzarà el padró.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme s'ajustaran al que
preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació,
aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als
municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.
4. L’autoliquidació de l'impost que cal practicar en el cas de noves adquisicions de vehicles es
presentarà a l'oficina de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de
la Diputació de Lleida. En aquest Organisme es verificarà l'import de l'autoliquidació, que
prèviament s’haurà ingressat en l’entitat col·laboradora. Si l'import ingressat fos incorrecte,
l'Organisme practicarà la liquidació complementària que calgui.

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 vulguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre que 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’hi estableixin.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació,
els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què
es tracti.
Disposició final
La modificació d’aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 23 de
desembre de 2019 començarà a regir el dia 1 de gener de 2020, i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats,
restaran vigents.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.3.
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 1. Fonament legal.
La present ordenança fiscal s’estableix a l’empara del que disposen l’article 106, en relació als
4.b) i 5.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; els articles
6.1 i 8.1 a) de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, Municipal de Règim Local de Catalunya, i 15 i
següents de la Llei 39/1988, de 29 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en aquest
municipi a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres previst en els articles 101 a 104
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de l’Impost l’execució dins d’aquest terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra, per a la qual sigui necessària l’obtenció de llicència municipal
d’obres, o urbanística, s’hagi obtingut o no. El fet imposable neix amb l’inici de les obres,
construccions o instal·lacions.
Article 3. Subjectes passiu.
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques, les jurídiques i els ens als quals
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que són els següents
1. A títol de contribuent
a) Els propietaris dels immobles sobre els quals es realitzin les construccions, instal·lacions
o obres, sempre que siguin també titulars o propietaris de les obres.
b) Els titulars o propietaris de les construccions, instal·lacions o obres quan no siguin
propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzin.
2.- A títol de substitut de contribuent.
Els que sol·licitin les llicències municipals o facin les construccions, les instal·lacions o les
obres sense llicència, sempre que no siguin els contribuents
Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions.
1- Per l’aplicació del present impost no es concediran altres beneficis fiscals que els
expressament previstos en les normes amb rang de llei posteriors a la Llei Reguladors de les
Hisendes locals o derivats de l’aplicació de Tractats Internacionals.
2.- Bonificacions per actuacions d’especial interès:
2.1- Es concedirà una bonificació de fins al 95 per 100 de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies culturals històric – artístiques i de recuperació del
centre històric de la ciutat de Tremp, que justifiquin la seva declaració. Aquesta declaració
correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà per majoria simple, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu.
2.2.- A aquests efectes i amb independència de les bonificacions que pugui acordar
individualment, l’Ajuntament de Tremp considera que són d’interès general i gaudeixen d’una
bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost, prèvia sol·licitud del subjecte passiu:
a) Les obres de rehabilitació d'edificis catalogats, d'acord amb el planejament vigent o les
normes de patrimoni cultural, sempre i quan les obres estiguin afectades per la protecció.
b) Les obres de reforma per deficiències estructurals (aluminosi, etc.).
c) Les obres situades en els immobles marcats amb color dins l’àmbit descrit en el plànol de
l’annex 1, pel tal de fomentar la recuperació del nucli històric.
3.- Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost, a favor de les
construccions, instal·lacions o obres en les quals s’incorpori sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum, i en general qualsevol obra que estigui
directament relacionada amb l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies alternatives, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu.

La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas,
la bonificació establerta a l’apartat 2 d’aquest article, i només afecta a la part d’obra que respon
a l’objecte de la bonificació.
4.- Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost corresponent a les
construccions, instal·lacions o obres que facilitin les condicions d’accés i habitabilitat dels
minusvàlids, prèvia sol·licitud del subjecte passiu.
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas,
la bonificació establerta a l’apartat 2 i 3, respectivament, d’aquest article, i només afecta a la
part d’obra que respon a l’objecte de la bonificació.
5.- La taxa per atorgament de llicència urbanística sol·licitada per a l’execució de construccions,
instal·lacions o obres relacionades en els apartats anteriors, serà deduïble de la quota íntegra
de l’impost.
6- Qualsevol dubte que es plantegi en relació a l’aplicació de les bonificacions establertes en
aquest article serà resolt per l’Alcalde o la Comissió de Govern, previ informe dels serveis
tècnics municipals.
Article 5. Base imposable.
El cost real i efectiu de les construccions, les instal·lacions i les obres, IVA exclòs.
Article 6. Base liquidable.
És la mateixa base imposable, tenint en compte si s’escau, els beneficis fiscals aplicables.
1.- Base liquidable provisional: És el pressupost de les construccions, instal·lacions i obres,
objectes de la llicència, presentat per l’interessat, sempre que estigui degudament visat pel
Col·legi Professional corresponent; d’altra banda, serà determinada pel tècnic municipal a la
vista del projecte, o de l’import presumible de les obres a realitzar.
2.- Base liquidable definitiva: Es determinarà una vegada s’acabin les obres o el termini de la
llicència, tenint en compte el valor de les construccions, les instal·lacions i les obres realment
executades, i del seu cost real i efectiu mitjançant declaració del tècnic director de l’obra o
pel subjecte passiu, comprovada administrativament dintre del període de la prescripció.
3.- Base liquidable de les Obres Majors i Mitjanes serà el cost real i efectiu de l’obra.
4.- Base liquidable de les Obres Menors serà el cost real i efectiu de les obres.
Article 7. Tipus de gravamen.
El tipus de gravamen serà el 2,69%
Article 8. Quota.
La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
Article 9. Meritament.
L’impost es merita el dia en què comença la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que no
s’hagi obtingut la llicència municipal corresponent.
Article 10. Període impositiu.
1. És el d’execució de l’obra, és a dir, el període que va des del començament fins a
l’acabament de les construccions, les obres i les instal·lacions que es realitzin, dates que
s’ha de comunicar a l’Administració municipal.
2.- Es considerarà com a data de finalització de les obres:
a) La data d’acabament de les obres que acrediti el subjecte passiu mitjançant la certificació
de final d’obra.
b) La data de termini de la llicència urbanística o d’obres.
c) La data de sol·licitud de la llicència de primera utilització, o d’utilització efectiva de la
construcció, instal·lació o obra.
d) La data del desistiment de les obres, si és anterior a la fixada en la llicència municipal.

3.- En els casos de desistiment de les obres es practicarà liquidació definitiva per la part
executada, en la forma prevista en l’article següent.
4.- En el cas que es reemprenguin les obres a les quals s’havia desistit o deixat caducar la
llicència municipal, s’haurà de procedir d’acord amb el que preveu l’apartat 2 de l’article
següent, per la part de construccions, obres i instal·lacions que restin per executar, amb
l’aplicació del cost actualitzat i el tipus de gravamen vigent en la nova data meritació, que
serà la de reinici de les obres.
Article 11. Règim de declaració, autoliquidació i ingrés.
1.- S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost llevat que l’Alcalde n’estableixi un altre.
2.- Els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració, segons el model establert per
l’Ajuntament, que contingui els elements tributaris imprescindibles per a la liquidació de
l’impost, així com la identificació precisa de la parcel·la cadastral o immoble on es realitzin o
s’hagi d’efectuar la construcció, obra o instal·lació, bé sigui amb la documentació per
sol·licitar la llicència o independentment, abans o dintre del mes de començament de les
obres.
3.- Acabades les obres, s’haurà de comunicar a l’Administració municipal junt amb
l’autoliquidació comprensiva de les construccions, instal·lacions i obres realment
executades, que pot coincidir o no amb la inicial.
4.- El subjecte passiu ha d’ingressar la quota provisional i, si s’escau, la diferència amb la
definitiva, a la Tresoreria Municipal, segons resulti de la seva declaració. Una vegada
comprovades per l’Administració, es reclamarà o es retornarà la diferència que en resulti.
Article 12. Infraccions i sancions.
Es consideren infraccions específiques d’aquest impost la no presentació de les declaracions –
liquidacions al començament i a l’acabament de les obres; el fet que aquestes siguin
incorrectes, i el no fer l’ingrés dintre del termini d’un mes del començament de les obres.
Es procedirà segons el que preveuen la Llei General Tributària i l’Ordenança General de Gestió,
Recaptació i Inspecció Tributària.
Article 13. Remissió normativa.
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària. La Llei General Tributària i les
disposicions que les desenvolupin i complementin.
Article 14. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, o data fixa posterior, i continuarà vigent mentre no s’aprovi la seva modificació o
derogació.
Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma amb
rang de Llei, que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació autonòmica dins
de l’àmbit d’aquesta Ordenança.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4.
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Article 1. Fet imposable
1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal
i directe, el fet imposable del qual el constitueix l’increment de valor que experimentin els
terrenys de naturalesa urbana i els terrenys integrats en els béns immobles de
característiques especials, i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la
propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi,
limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
a)
b)
c)
d)

Negoci jurídic mortis causa.
Negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït.
Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució forçosa.
Expropiació forçosa.

3. No estan subjectes a aquest impost:
a) L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics
a efectes de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència està subjecte l’increment
de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans i de
característiques especials a efectes de l’esmentat impost sobre béns immobles, amb
independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el Padró.
b) Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les
adquisicions que al seu favor i en pagament d’elles es verifiquin i les transmissions que
es facin els cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
d) No estarà subjecte a l’impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana
derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions,
escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a
excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 94 del Real
Decret Legislatiu 4/2004, de 5 març pel qual 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.
e) No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa
urbana que es realitzin com a conseqüència de les operacions relatives als processos
d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a
les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i el Reial decret 1251/1999,
de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives, o norma que ho substitueixi.
f) L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a
favor dels seus socis cooperativistes
g) Les transmissions de terrenys a què 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 20 de 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.
h) 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.
i) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions de
transmissions del negoci o d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d’entitats de crèdit a favor
d’una entitat o altra de crèdit, a l’empara de la normativa de reestructuració bancària.
j) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit
a favor d’una societat per a la gestió d’actius, sempre que els esmentats immobles
hagin estat adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl
per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries a

l’empara de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre de sanejament i venda d’actius immobiliaris
del sector financer.
k) Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a entitats
participades directa o indirectament per la dita societat en almenys el 50% del capital,
fons propis, resultants o drets de vot de l’entitat participada en el moment
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
l) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els fons d’actius
bancaris durant el període de temps de manteniment de l’exposició del fons de
reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons.
m) Els altres supòsits que així ho estableixi la normativa vigent al moment de produir-se el
fet imposable.
4. 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 casos de no subjecció d’aquest article.
5. Tampoc es produirà la subjecció de l’impost en les transmissions oneroses de terrenys
respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor, tret
que l’administració pugui demostrar que s’ha produït un increment de valor.
El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportat les
proves que acreditin la inexistència de l’increment de valor.
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 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, quan el contribuent sigui una persona
física no resident a Espanya.
3. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu
canviï el seu domicili estarà obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament, mitjançant declaració
expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant
l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant això, l’Administració
podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna
comprovació.

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, copartícips o cotitulars, que quedaran
obligats solidàriament fins als 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.
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 què es refereix l’art. 35.4
de la Llei general tributària., en cas de dissolució d’aquestes, es transmetran als destinataris
dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les 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.
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 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 i bonificacions
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com conjunt
historicoartístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol 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 a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà reunir els següents requisits:
- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de realitzar durant el període
de generació del tribut.
- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor
cadastral de l’immoble.

-

Si s’ha rebut qualsevol subvenció o ajut destinat a finançar, encara que sigui
parcialment, el cost de les obres, l’import d’aquests ajuts minorarà el cost de les
obres als efectes de la determinació del percentatge de l’apartat anterior.

Amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació:
- Acreditació del fet que el bé immoble es troba dins del perímetre delimitat com a
conjunt històricoartístic, o que ha estat declarat individualment d’interès cultural.
- Llicència municipal que autoritza les obres.
- Certificat expedit per la direcció de les obres on es posi de manifest que l’actuació
ha consistit en la realització d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així com
el cost d’execució d’aquestes.
- Declaració de les subvencions o ajuts rebuts per a finançar les obres.
2. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions que realitzin les persones físiques amb ocasió de la
dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la
cancel•lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb
entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de
concessió de préstecs o de crèdits hipotecaris.
També serà d’aplicació aquesta exempció en les transmissions de l’habitatge habitual en
què concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d’execució hipotecària
notarial o judicial.
No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre
membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de la transmissió de l’habitatge,
d’altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Amb
caràcter general es presumirà la inexistència d’aquesta capacitat. No obstant si amb
posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a realitzar la corresponent liquidació
tributària.
Als efectes d’aquest apartat es considerarà habitatge habitual, la residencia on hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda, almenys, durant els dos darrers anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si el dit termini fos inferior als
dos anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que disposa la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació
parcial de la Llei sobre l’impost de societats, sobre la renda de no residents i sobre el
patrimoni. S’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
3. 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, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals, a les quals pertanyi el municipi,
així com els Organismes Autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg
caràcter de les Comunitats Autònomes i de les dites entitats locals.
b) El municipi d’imposició i altres entitats locals integrades o a les que s’integri dit municipi,
així com les seves respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes
Autònoms de l’Estat.
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.
Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a
l’ajuntament la seva opció pel règim fiscal prevista al títol II de la Llei 49/2002,
mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l’any natural en
què s’hagi produït el fet imposable.
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà fer en el

termini previst en l’apartat 2 de l’article 10 d’aquesta ordenança, en el supòsit que la
finalització d’aquest termini excedeixi de l’any natural previst en el paràgraf anterior.
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 reversibles 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 per cent de la quota íntegra de l’Impost, en les
transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatius
del domini dels immobles, que afectin al domicili habitual de l’adquirent i el transmissor,
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.
Per gaudir de la bonificació a què es refereix aquest apartat, s’haurà d’acreditar que en la
transmissió
dels immobles es reuneixen els següents requisits:
a) Tractar-se de l’habitatge habitual de l’adquirent i el transmissor.
b) Convivència en el moment de succeir el fet causant.
Als efectes d’acreditar aquesta bonificació únicament s’acceptarà el certificat d’empadronament
i convivència actualitzat a la data de la mort del causant.
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 i documentació que ho justifiqui.
Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions
1. La concessió de les exempcions de l’article 4.1.b) i 4.3.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 en el moment de fer la declaració o l’autoliquidació del tribut 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 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.

Article 7. Tipus de gravamen i quota
1. D’acord al que preveu l’article 107.4 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 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 3,25%.
b) b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys, el
2,85%
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys, el
2,70%
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys, el 2,70%
5. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del 16,60%.
Article 8. Període de generació i acreditació
1.

L'impost es merita:

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa
de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la
data en què tingui lloc la constitució o la transmissió.
3. 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.
4. 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 fermes que ha tingut
lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l’acte o el contracte determinant de la
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest,
el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’impost pagat, sempre que aquest acte o
contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de
quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan
no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les devolucions recíproques a què es
refereix l’article 1295 del Codi civil. Encara que l’acte o el contracte no hagin produït efectes

lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del
subjecte passiu de l’impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s’escaurà la
devolució de l’impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal
mutu acord, s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.
3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es
farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, l’impost
no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l’impost
s’exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons
la regla de l’apartat primer.

Article 10. Règim de gestió
1. Els subjectes passius hauran de presentar davant de l’Ajuntament la declaració de la
transmissió efectuada, on s’han d’incloure tots els elements de la relació tributària
imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.
a) 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.
b) 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. Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què
es produeixi el meritament 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 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 drets reals a títol
onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret
real de què es tracti.
4. El Registre de la propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que
contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest impost,
sense que s’acrediti prèviament haver presentat la declaració, comunicació o autoliquidació.
5. Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, dins de la primera quinzena de
cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en
el trimestre anterior, i en què s’hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que
posin de relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels actes
d’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels
documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin
estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes.

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 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 d’acord amb les dades rebudes per un mitjà diferent de la
declaració dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració.
Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent és
eficaç en dret.
4. 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 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. Autoliquidacions.
1. El subjecte passiu pot practicar autoliquidació del tribut i utilitzaran a tal efecte el model de
declaració-autoliquidació establert per l’Ajuntament. Aquesta declaració només té eficàcia
alliberadora pel subjecte passiu, quan s’ingressa el deute en els terminis de l’apartat 2 de
l’article 10 d’aquesta Ordenança.
2. Aquest règim no és d’aplicació en aquells casos en què el terreny, encara que sent de
naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment de
la meritació de l’impost, no té fixat valor cadastral.
Article 13. Comprovació i investigació
1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la
Llei general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
2. En el que és 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 manca de presentació de les declaracions o dels documents que les han d’acompanyar,
la presentació fora de termini previ requeriment de l’Administració tributària o la presentació
de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions greus.

Article 14. 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 agilitar 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.
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 a aquests
exercicis futurs sempre que 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 la dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de
tributació.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació,
els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què
es tracti.
Disposició final
La modificació d’aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 23 de
desembre de 2019 començarà a regir el dia 1 de gener de 2020, i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats,
restaran vigents.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.5.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1. Fet imposable
1. L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet
imposable del qual està constituït per l’exercici en el territori nacional d’activitats
empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en local determinat i es trobin o
no especificades en les tarifes de l’impost.
2. Es consideren, als efectes d’aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis, classificades en la secció 1a
de les tarifes, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

Article 2. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol
de les activitats que originen el fet imposable.
2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu
canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’administració encarregada de la
gestió tributària, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de
domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada
declaració. No obstant, l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes
passius mitjançant l’oportuna comprovació.
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als
efectes de les seves relacions amb la hisenda pública

Article 3. 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 als 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 supòsits 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 que es refereix l’article 35.4
de la Llei general tributària., en cas de dissolució d’aquestes, es transmetran als destinataris
dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les 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.

Els partícips o cotitulars de les entitats 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 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.
b.

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)
b)
c)
d)

Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost
Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava
exercint.
Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que
ja s'estava realitzant.
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:
1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la
Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de
desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i la
resta de reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre el valor afegit i altres
impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis.
2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’impost
sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, el del
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’impost sobre
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix
l’article 33 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que
correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit
període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la
xifra de negocis s’elevarà a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
Tanmateix, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del
Codi de comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que
pertanyin al grup.
A aquests efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat
dominant i una o diverses societats dominades. Es considera dominant la societat
mercantil que sigui soci d’una altra societat, respecte de la qual:
a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords
celebrats amb altres socis.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la
majoria dels membres de l’òrgan d’administració.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents s’atendrà a
l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents
situats en territori espanyol.
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
pel 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 si faciliten als seus alumnes llibres o articles
d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per
excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit
ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al
sosteniment de l’establiment.
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense finalitat
de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que
per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que
venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que

l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini,
exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.
G) La Creu Roja.
H) Els subjectes passius als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.
I)

Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei
49/2002, 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 en el seu
art 3 i per les explotacions econòmiques detallades a l’article 7 de la 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.
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 o a
l’organisme gestor del tribut, 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 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:

Coeficient
ponderació

Import net de la xifra de negocis (euros)

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.
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 imputables 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. Coeficients 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:
a) Primera categoria: de la ciutat de Tremp, l’Avinguda Pirineus, el Carrer Seix i Faya, la
Plaça Capdevila, el Passeig del Vall, l’Avinguda Espanya i la Plaça Països Catalans
(veure annex carrers).
b) Segona categoria: tots els carrers de la ciutat de Tremp excepte els de la primera
categoria i els dels polígons industrials (veure annex carrers).
c) Tercera categoria: tots els carrers dels polígons industrials de Tremp i tots els carrers
del nuclis agregats (veure annex carrers).
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el
local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1a
2a
Coeficient aplicable
3,80
1,65

3a
1,31

3. Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses categories,
s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en aquesta existeixi,
encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte.
Article 10. Període impositiu i meritament
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 es merita 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, les declaracions d’alta i baixa que hagin de presentar
respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, produiran efectes a
partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o
aportació de branca d’activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte de l’any en el
qual tingui lloc l’operació no es farà cap devolució o ingrés derivats del prorrateig de les
quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat.
3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota
corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es
celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.
Article 11. Règim de declaració i d'ingrés
1. És competència de l'Ajuntament, la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, la realització de les liquidacions que
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, l’emissió dels instruments de cobrament,
la resolució dels recursos que s'interposin contra els esmentats actes i les actuacions per a
la informació i l'assistència al contribuent.
2. Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats poden
formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a
comptar des de:
a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés directe.
b) El dia següent al de finalització del període d’exposició pública del corresponent padró,
en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró.
3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins
el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte
impugnat i adjunti garantia suficient.
No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del
procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de
presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que
s'impugna.
4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser pagades en els períodes fixats per l’article 62.2
de la Llei general tributària.
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 que en aquesta Ordenança s’atorguen a l’Ajuntament seran exercides
per l’esmentat Organisme. En concret, les facultats dels articles 3.6, 6.2 i 11 d’aquesta
Ordenança.
2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida s'ajustaran al que preveu la
normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable
als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis
de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.
Article 14. Declaracions d’alta, baixa i variacions.
1. Declaracions d’alta d’activitats
a) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici d’una activitat en el municipi o afectin
directament o indirectament un nou local a una activitat preexistent, i ja estiguin tributant
efectivament per l’impost en el territori nacional per aquesta mateixa activitat o altres
diferents, estaran obligats a 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 directament 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 anterior, 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 quals el subjecte passiu consta a la matrícula,
aquest haurà de presentar, en el termini d’un mes des 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, segons 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 les dites activitats.

Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins de
l'àmbit d'aquesta Ordenança.
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 a aquests
exercicis futurs sempre que 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 la dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de
tributació.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació,
els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què
es tracti.
Disposició final
La modificació d’aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 23 de
desembre de 2019 començarà a regir el dia 1 de gener de 2020, i continuarà vigent mentre no
se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats,
restaran vigents.
Annex
Relació de les vies públiques del municipi, amb indicació de la seva categoria als efectes de
l’aplicació de l’Impost d’Activitats Econòmiques.

Categoria primera
C.Nucli

Codi

Tipus

Nom Carrer

C.Postal

2601

00070

PLAÇA

CAPDEVILA

25620

Població
TREMP

2601

00220

AV

D'ESPANYA

25620

TREMP

2601

00230

PLAÇA

PAISOS CATALANS

25620

TREMP

2601

00490

AV

PIRINEUS

25620

TREMP

2601

00600

CARRER

SEIX I FAYA

25620

TREMP

2601

00650

PG

VALL (DEL)

25620

TREMP

Categoria segona
C.Nucli

Codi

Tipus

Nom Carrer

C.Postal

2601

00010

CARRER

ADOBERIES

25620

Població
TREMP

2601

00020

AV

ALCALDE ALTISENT

25620

TREMP

2601

00030

CARRER

ARAGO

25620

TREMP

2601

00040

CARRER

BARCELONA

25620

TREMP

2601

00050

PLAÇA

CATALUNYA (DE)

25620

TREMP

2601

00060

AV

BISBE IGLESIAS

25620

TREMP

2601

00080

CARRER

CAPELLES

25620

TREMP

2601

00090

PLAÇA

CISCA (LA)

25620

TREMP

2601

00100

PG

CONCA DE TREMP

25620

TREMP

2601

00110

CAMI

D'EROLES

25620

TREMP

2601

00115

CARRER

CANADENCA (LA)

25620

TREMP

2601

00120

CARRER

COLOMINES

25620

TREMP

2601

00125

CARRER

COLLEGATS

25620

TREMP

2601

00130

CARRER

COSTA (DE LA)

25620

TREMP

2601

00140

CARRER

CREU (DE LA)

25620

TREMP

2601

00150

PLAÇA

CREU (DE LA)

25620

TREMP

2601

00160

RBLA

DOCTOR PEARSON

25620

TREMP

2601

00170

CARRER

DOCTOR ROURE

25620

TREMP

2601

00180

CRO

DOCTOR ROURE 1ER

25620

TREMP

2601

00190

CRO

DOCTOR ROURE 2N

25620

TREMP

2601

00195

CAMI

L'ESCORXADOR

25620

TREMP

2601

00200

PLAÇA

L'ESGLESIA

25620

TREMP

2601

00210

PLCET

L'ESGLESIA

25620

TREMP

2601

00225

.

VIVENDES RENFE

25620

TREMP

2601

00235

AV

FONT VELLA

25620

TREMP

2601

00240

CARRER

FORN (DEL)

25620

TREMP

2601

00250

CRO

FORN (DEL)

25620

TREMP

2601

00260

PLAÇA

FORN (DEL)

25620

TREMP

2601

00270

PLAÇA

FRANCESC PUJOL

25620

TREMP

2601

00280

CARRER

MONTLLOBAR

25620

TREMP

2601

00290

CARRER

GENERAL CASSOLA

25620

TREMP

2601

00300

TRSSI

GENERAL CASSOLA

25620

TREMP

2601

00310

CARRER

GIRONA

25620

TREMP

2601

00320

CARRER

HOSPITAL

25620

TREMP

2601

00330

PLAÇA

MN CASIMIR TORRENT

25620

TREMP

2601

00340

CARRER

INDUSTRIA

25620

TREMP

2601

00345

PG

JONCAR (DEL)

25620

TREMP

2601

00350

CARRER

LLEIDA

25620

TREMP

2601

00360

CARRER

MAGISTRAT SAURA

25620

TREMP

2601

00370

CARRER

MERCADAL

25620

TREMP

2601

00375

CARRER

MONT REBEI

25620

TREMP

2601

00380

PLAÇA

MERCAT

25620

TREMP

2601

00385

CARRER

MONTSEC

25620

TREMP

2601

00390

CARRER

CUARTEL

25620

TREMP

2601

00400

CARRER

MIG

25620

TREMP

2601

00410

CARRER

PARE FIDEL

25620

TREMP

2601

00415

CAMI

OBRES PUBLIQUES

25620

TREMP

2601

00420

PG

PARE MANYANET

25620

TREMP

2601

00425

.

PARC DE PINELL

25620

TREMP

2601

00430

CARRER

PAU CASALS

25620

TREMP

2601

00435

CARRER

PALLARS

25620

TREMP

2601

00440

CARRER

PEDRERA (LA)

25620

TREMP

2601

00445

CARRER

PARADIS

25620

TREMP

2601

00450

CRO

PEDRERA (LA)

25620

TREMP

2601

00460

PLAÇA

PEIRO

25620

TREMP

2601

00470

CARRER

PERESSALL

25620

TREMP

2601

00480

CARRER

PICAMILL

25620

TREMP

2601

00500

CARRER

NOGUERA PALLARESA

25620

TREMP

2601

00510

CARRER

BOUMORT (DEL)

25620

TREMP

2601

00520

TRAV

DEL COL.LEGI

25620

TREMP

2601

00530

CARRER

RESPIRI

25620

TREMP

2601

00540

CARRER

SANT JAUME

25620

TREMP

2601

00550

TRSSI

SANT JAUME PRIMERA

25620

TREMP

2601

00560

TRSSI

SANT JAUME SEGUNDA

25620

TREMP

2601

00570

CAMI

BASETO

25620

TREMP

2601

00580

CARRER

SANT JORDI

25620

TREMP

2601

00590

CARRER

SANT ROC

25620

TREMP

2601

00610

CARRER

TENDRUI

25620

TREMP

2601

00620

CARRER

SOLDEVILA

25620

TREMP

2601

00630

CARRER

SOLS

25620

TREMP

2601

00640

CARRER

TARRAGONA

25620

TREMP

2601

00660

CARRER

VERGE DE MONTSERRAT

25620

TREMP

2601

00670

CARRER

TERRADETS

25620

TREMP

2601

00680

PLAÇA

MN JACINT VERDAGUER

25620

TREMP

2601

00710

PG

POMPEU FABRA

25620

TREMP

2601

00711

CARRER

ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES

25620

TREMP

2601

00712

CARRER

ALCALDE JOSEP ROSELL

25620

TREMP

2601

00713

CARRER

CARRASCO I FORMIGUERA

25620

TREMP

2601

00714

CARRER

ONZE DE SETEMBRE

25620

TREMP

2601

00715

CARRER

PRESIDENT TARRADELLAS

25620

TREMP

2601

05343

PTGE

L'ESCORXADOR

25620

TREMP

2601

05641

CARRER

FRANCESC MACIA

25620

TREMP

2601

05644

PTGE

LA SOLANA

25620

TREMP

2601

05645

PTGE

SARRAL

25620

TREMP

2601

05646

PTGE

SERRAT

25620

TREMP

2601

05647

CARRER

CAN FARGA

25620

TREMP

2699

00706

.

DISSEMINAT AFORES

25620

TREMP

Categoria tercera
C.Nucli

Codi

Tipus

Nom Carrer

0199

01020

CARRER

MAJOR

C.Postal
25583

Població
AULAS

0299

01020

CARRER

MAJOR

25583

CASTELLET

0299

04710

CARRER

LA TERRETA

25583

CASTELLET

0399

01020

CARRER

MAJOR

25635

CASTISSENT

0399

04800

.

CASA AGUSTI

25635

CASTISSENT

0399

04801

.

CASA AIGUADE

25635

CASTISSENT

0399

04802

.

CASA BATLLE - CASTISSENT

25635

CASTISSENT

0399

04803

.

CASA CARLETS

25635

CASTISSENT

0399

04804

.

CASA CASSADO - CASTISSENT

25635

CASTISSENT

0399

04805

.

CASA CURTIT

25635

CASTISSENT

0399

04806

.

CASA MAESTRE

25635

CASTISSENT

0399

04807

.

CASA MOSTACHO

25635

CASTISSENT

0399

04808

.

CASA PECHO

25635

CASTISSENT

0399

04809

.

CASA REI

25635

CASTISSENT

0399

04810

.

CASA SALSE

25635

CASTISSENT

0399

04811

.

CASA SIDRO

25635

CASTISSENT

0399

04812

.

CASETA (LA)

25635

CASTISSENT

0399

04813

.

MAS DE CIUTAT(CASA CHALET)

25635

CASTISSENT

0399

04814

.

MAS DE FARO

25635

CASTISSENT

0399

04815

.

MAS DE L'AVELLANA

25635

CASTISSENT

0399

04816

.

MAS DE MIQUEL

25635

CASTISSENT

0399

04817

.

MAS DE PALACI

25635

CASTISSENT

0399

04818

.

MAS DE ROURERA

25635

CASTISSENT

0399

04819

.

MAS DE TORIBIO

25635

CASTISSENT

0399

04820

.

MASSIONS (ELS)

25635

CASTISSENT

0399

04830

.

CASA RAMPEIRA

25635

CASTISSENT

0399

04840

.

CASA BERGUA

25635

CASTISSENT

0499

00280

CARRER

MONTLLOBAR

25634

CLARAMUNT

0499

01020

CARRER

MAJOR

25634

CLARAMUNT

0499

04900

CARRER

MAS DE PRATS

25634

CLARAMUNT

0499

04910

CARRER

MAS DE RAMON

25634

CLARAMUNT

0499

04920

CARRER

MAS DE TARRAT

25634

CLARAMUNT

0499

04935

CARRER

MONTSERVOS

25634

CLARAMUNT

0599

01020

CARRER

MAJOR

25635

CLARET

0599

04940

CARRER

BAIX

25635

CLARET

0599

04950

CAMI

CASA BLANCA

25635

CLARET

0599

04960

CAMI

L'ERMITA

25635

CLARET

0599

04970

MAJOR

MAJOR

25635

CLARET

0601

00200

CARRER

L'ESGLESIA

25635

EROLES

0601

01020

CARRER

MAJOR

25635

EROLES

0601

04992

CARRER

ROCA DE LA MOLA

25635

EROLES

0601

04995

CARRER

BARO D'EROLES

25635

EROLES

0699

04980

.

CASA BELART

25635

EROLES

0799

01020

CARRER

MAJOR

25584

ESCARLÀ

0799

05000

.

CASA BUIRA

25584

ESCARLÀ

0799

05010

.

CASA CASTELLÀ

25584

ESCARLÀ

0799

05020

.

CASA SABATE

25584

ESCARLÀ

0799

05025

CARRER

MARE DE DEU DE MIR

25584

ESCARLÀ

0799

05653

.

CASA GUARDIOLA

25584

ESCARLÀ

0899

01020

CARRER

MAJOR

25584

ESPILLS

0899

04710

CARRER

LA TERRETA

25584

ESPILLS

0899

05030

.

CASA BATLLE

25584

ESPILLS

0899

05040

.

CASA SALVADO

25584

ESPILLS

0899

05050

.

CASA TURO

25584

ESPILLS

0899

05060

.

MAS DE CONCURRELLE

25584

ESPILLS

0901

00400

CARRER

MIG

25583

ESPLUGA DE SERRA

0901

01020

CARRER

MAJOR

25583

ESPLUGA DE SERRA

0901

04940

CARRER

BAIX

25583

ESPLUGA DE SERRA

0901

05071

CARRER

TRENCAT

25583

ESPLUGA DE SERRA

0901

05072

CARRER

SANT CLIMENT

25583

ESPLUGA DE SERRA

0901

05074

CARRER

MIRALLES

25583

ESPLUGA DE SERRA

0901

05075

CARRER

SANT GERVAS

25583

ESPLUGA DE SERRA

0901

05076

CARRER

MORERA

25583

ESPLUGA DE SERRA

0999

05070

.

CASA MIQUELET D'EN DOSA

25583

ESPLUGA DE SERRA

0999

05077

.

CASA JOANET DE DALT

25583

ESPLUGA DE SERRA

0999

05078

.

CASA JOANET DE BAIX

25583

ESPLUGA DE SERRA

0999

05079

.

CASA HABIR

25583

ESPLUGA DE SERRA

0999

05080

.

CASA SANT CLIMENT

25583

ESPLUGA DE SERRA

0999

05081

.

CASA FONTOISME

25583

ESPLUGA DE SERRA

1099

05090

.

CASA BERANUI

25583

ESPLUGAFREDA

1099

05100

.

CASA PERNA

25583

ESPLUGAFREDA

1099

05110

.

CASA SOLE

25583

ESPLUGAFREDA

0200

00200

CARRER

L'ESGLÈSIA

25634

FIGOLS DE TREMP

0200

01020

CARRER

MAJOR

25634

FIGOLS DE TREMP

0200

03040

CARRER

LA FONT

25634

FIGOLS DE TREMP

0200

04120

CARRER

SANTA MARIA

25634

FIGOLS DE TREMP

0200

04180

CARRER

SANTA LLUCIA

25634

FIGOLS DE TREMP

1199

05120

.

CASA CASSADO

25634

FIGOLS DE TREMP

1299

00200

CARRER

L'ESGLÈSIA

25636

GURP

1299

00620

CARRER

SOLDEVILA

25636

GURP

1299

01020

CARRER

MAJOR

25636

GURP

1299

03070

CARRER

RAVAL

25636

GURP

1299

05160

CARRER

CAPDEVILA

25636

GURP

1299

05170

CARRER

LA COSTERA

25636

GURP

1299

05182

CARRER

SANT SERNI

25636

GURP

1299

05185

CARRER

SANT MARTI

25636

GURP

1299

05200

CARRER

LA VALL

25636

GURP

1399

05210

.

MAS DE BADIANO

25583

MASSOS DE TAMURCIA

1399

05220

.

MAS DE BERTO

25583

MASSOS DE TAMURCIA

1399

05230

.

MAS DE GREVANTONI

25583

MASSOS DE TAMURCIA

1399

05240

.

MAS DE RAFEL

25583

MASSOS DE TAMURCIA

1399

05250

.

MAS DE ROVIRA

25583

MASSOS DE TAMURCIA

1399

05260

.

MAS DE SELLUI

25583

MASSOS DE TAMURCIA

1499

00200

CARRER

L'ESGLESIA

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

01020

CARRER

MAJOR

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

03040

CARRER

LA FONT

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

05270

.

CASA AULARI

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

05280

.

CAS EL COIX

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

05290

.

CASA EL SOGRE DEL COIX

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

05300

.

CASA MUNDET

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

05310

.

CASA PASTISSE

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

05320

.

CASA SOLIRETA

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

05325

CARRER

SANT PERE

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

05330

CARRER

CASA TALLONET

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

05340

.

MAS DE FARRAS

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

05350

.

MAS DEL JAUMET

25583

EL PONT D'ORRIT

1499

05355

CARRER

NOGUERA RIBAGORÇANA

25583

EL PONT D'ORRIT

0240

00240

CARRER

EL FORN

25633

PALAU DE NOGUERA

0240

00698

CARRER

DE LA PEDRA SANTA

25633

PALAU DE NOGUERA

0240

00699

CARRER

DE LES REIXES

25633

PALAU DE NOGUERA

0240

00700

CARRER

RAVAL

25633

PALAU DE NOGUERA

0240

01020

CARRER

MAJOR

25633

PALAU DE NOGUERA

0240

01030

CARRER

DEL MORRAL

25633

PALAU DE NOGUERA

0240

01040

CTRA.

PALAU DE NOGUERA

25633

PALAU DE NOGUERA

0240

01070

CARRER

LES PORTETES

25633

PALAU DE NOGUERA

0240

01080

CARRER

RAVAL DE BAIX

25633

PALAU DE NOGUERA

0240

01090

CARRER

RAVAL DE DALT

25633

PALAU DE NOGUERA

0240

05400

CARRER

CARRERO

25633

PALAU DE NOGUERA

1601

00040

CARRER

BARCELONA

25633

PUIGCERCOS

1601

00200

CARRER

L'ESGLESIA

25633

PUIGCERCOS

1601

00350

CARRER

LLEIDA

25633

PUIGCERCOS

1601

00435

CARRER

PALLARS

25633

PUIGCERCOS

1601

02020

CARRER

REUS

25633

PUIGCERCOS

1601

02040

CARRER

SABADELL

25633

PUIGCERCOS

1601

02050

CARRER

CORS DE CLAVE

25633

PUIGCERCOS

1601

02060

CARRER

DEL CENTENARI

25633

PUIGCERCOS

1601

02070

CARRER

ASSOCIACIO DE LA PREMSA

25633

PUIGCERCOS

1699

02010

CAMI

LES CLOTES

25633

PUIGCERCOS

1799

01020

CARRER

MAJOR

25633

PUIGVERD

1799

05360

.

CASA BACHA

25633

PUIGVERD

1799

05370

.

CASA MIRABET

25633

PUIGVERD

1799

05375

.

CASA SANTA ANNA

25633

PUIGVERD

1799

05385

CARRER

L'ESGLÈSIA

25633

PUIGVERD

1899

00435

CARRER

PALLARS

25637

SANT ADRIA

1899

01020

CARRER

MAJOR

25637

SANT ADRIA

1899

05390

PLAÇA

BATLLE

25637

SANT ADRIA

1899

05400

CARRER

CARRERO

25637

SANT ADRIA

1901

01020

CARRER

MAJOR

25636

SANTA ENGRACIA

1901

03070

CARRER

RAVAL

25636

SANTA ENGRACIA

1901

05410

CAMI

SOTA LA ROCA

25636

SANTA ENGRACIA

1901

05415

.

CASA MASOVE

25636

SANTA ENGRACIA

1901

05420

PLAÇA

DE SANTA ENGRACIA

25636

SANTA ENGRACIA

1901

05425

CARRER

SERRAT ROIG

25636

SANTA ENGRACIA

1901

05435

CARRER

COSTA AMPLA

25636

SANTA ENGRACIA

1901

05445

CARRER

PLETA VERDA

25636

SANTA ENGRACIA

1999

05100

.

CASA PERNA

25636

SANTA ENGRACIA

2001

00620

CARRER

SOLDEVILA

25583

SAPEIRA

2001

01020

CARRER

MAJOR

25583

SAPEIRA

2001

04970

PLAÇA

MAJOR

25583

SAPEIRA

2001

05385

CARRER

L'ESGLÈSIA

25583

SAPEIRA

2001

05515

CARRER

DE LA BASSA

25583

SAPEIRA

2001

05648

CARRER

EL PORTAL

25583

SAPEIRA

2001

05649

CARRER

FONT VELLA

25583

SAPEIRA

2001

05650

CAMI

DE LA CREU

25583

SAPEIRA

2001

05651

PLAÇA

DE L'ALZINETA

25583

SAPEIRA

2099

05450

.

CASA ALFONSA

25583

SAPEIRA

2099

05460

.

CASA BALLIVELL

25583

SAPEIRA

2099

05470

.

CASA VEPO

25583

SAPEIRA

2099

05480

.

MAS DE BARRERA

25583

SAPEIRA

2099

05490

.

MAS LLUELL

25583

SAPEIRA

2099

05500

.

TORRE DEL SENYOR

25583

SAPEIRA

2101

00200

CARRER

L'ESGLESIA

25654

SUTERRANYA

2101

00701

CARRER

TRULL

25654

SUTERRANYA

2101

01020

CARRER

MAJOR

25654

SUTERRANYA

2101

03020

CARRER

CORREDOR

25654

SUTERRANYA

2101

03030

CARRER

D'AVALL

25654

SUTERRANYA

2101

03040

CARRER

LA FONT

25654

SUTERRANYA

2101

03070

CARRER

RAVAL

25654

SUTERRANYA

2101

03080

CTRA.

SUTERRANYA

25654

SUTERRANYA

2199

03010

CAMI

SANT MIQUEL

25654

SUTERRANYA

2199

05642

.

CASA FIDEL

25654

SUTERRANYA

2199

05654

.

CASA ANTENTI

25654

SUTERRANYA

2299

01020

CARRER

MAJOR

25637

TENDRUI

2299

03070

CARRER

RAVAL

25637

TENDRUI

2299

05520

.

CASA MARTINET

25637

TENDRUI

2299

05530

.

CASA MOLINA

25637

TENDRUI

2299

05550

CARRER

TORRE D'ENSENYANS

25637

TENDRUI

2299

05555

CARRER

SANT ESTEVE

25637

TENDRUI

2399

01020

CARRER

MAJOR

25584

TERCUI

2399

05560

.

CASA PUJOLBRIA

25584

TERCUI

2499

01020

CARRER

MAJOR

25583

TOROGÓ

2499

05072

CARRER

SANT CLIMENT

25583

TOROGÓ

2499

05580

.

CASA GRERVAS

25583

TOROGÓ

2499

05590

.

CASA JUAN

25583

TOROGÓ

2499

05600

.

CASA MONJA

25583

TOROGÓ

2499

05610

.

CASA SERRADO

25583

TOROGÓ

2499

05620

.

CASA TON

25583

TOROGÓ

2501

00200

CARRER

L'ESGLESIA

25583

TORRE DE TAMURCIA

2501

00400

CARRER

MIG

25583

TORRE DE TAMURCIA

2501

00620

CARRER

SOLDEVILA

25583

TORRE DE TAMURCIA

2501

01020

CARRER

MAJOR

25583

TORRE DE TAMURCIA

2501

05075

CARRER

SANT GERVAS

25583

TORRE DE TAMURCIA

2501

05640

CARRER

MARE DE DEU DE LES NEUS

25583

TORRE DE TAMURCIA

2701

00130

CARRER

DE LA COSTA

25654

VILAMITJANA

2701

00400

CARRER

MIG

25654

VILAMITJANA

2701

01020

CARRER

MAJOR

25654

VILAMITJANA

2701

03040

CARRER

LA FONT

25654

VILAMITJANA

2701

04020

CARRER

BONAIRE

25654

VILAMITJANA

2701

04030

CARRER

CASTELL

25654

VILAMITJANA

2701

04035

CAMI

DEL COMU

25654

VILAMITJANA

2701

04040

AV

CATALUNYA

25654

VILAMITJANA

2701

04050

CARRER

COLLADA

25654

VILAMITJANA

2701

04055

CARRER

COOPERATIVA

25654

VILAMITJANA

2701

04070

CARRER

ENTREVESSAT

25654

VILAMITJANA

2701

04085

PLAÇA

FOSSAR VELL

25654

VILAMITJANA

2701

04090

CARRER

LA FRESCA

25654

VILAMITJANA

2701

04100

CARRER

L'ABELLER

25654

VILAMITJANA

2701

04115

PLAÇA

MATIES CABALE

25654

VILAMITJANA

2701

04120

CARRER

SANTA MARIA

25654

VILAMITJANA

2701

04130

CARRER

LA TEULERA

25654

VILAMITJANA

2701

04140

CARRER

MESTRE ANTONI VICENT

25654

VILAMITJANA

2701

04150

PLAÇA

RAMON MARTI

25654

VILAMITJANA

2701

04160

CARRER

NOU

25654

VILAMITJANA

2701

04180

CARRER

SANTA LLUCIA

25654

VILAMITJANA

2701

04190

CARRER

EXTRAMURS

25654

VILAMITJANA

2701

04200

CARRER

BASSES DEL VALL

25654

VILAMITJANA

2799

04010

.

CAMI VELL

25654

VILAMITJANA

2799

04210

CAMI

DE TREMP

25654

VILAMITJANA

2799

05655

CARRER

CASA MONSO

25654

VILAMITJANA

2799

05656

CAMI

DELS NERETS

25654

VILAMITJANA

2801

04500

.

ACADEMIA SUBOFICIALES

25640

ACADEMIA GRAL. BASICA

2999

5657

.

CASA RECALLO

25583

CASTERNER DE LES OLLES

Resta de carrers situats als nuclis diferents de Tremp; el carrer La Canadenca i el carrer de les
Cabanes, ambdós de Tremp, corresponents al polígon industrial de La Colomina de Tremp.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.6.
IMPOST DE DESPESES SUMPTUÀRIES.

Article 1. Fonament legal.
La present ordenança fiscal s’estableix de conformitat amb el que preveuen els articles 372 d)
373 d) 374 d) 375 d) 376 d) i 377 d) del Text Refós de la Legislació de Règim Local aprovat pel
RD Legislatiu 781/86 de 18 d’abril, en relació amb la Disposició Transitòria Tercera de la Llei
39/86 reguladora de les Hisendes Locals, en la redacció donada per la Llei 6/91 d’11 de març
per la qual es modifica parcialment l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquest impost, l’aprofitament de vedats privats de caça i pesca,
ubicats íntegrament o parcial al Municipi de Tremp, sigui quin sigui llur forma d’explotació o
gaudiment.
Article 3. Subjectes passius.
En són subjectes passius les persones físiques i jurídiques a què, per qualsevol títol,
correspongui l’aprofitament de caça o pesca dels vedats al moment de meritar-se l’impost.
Article 4. Substituts del contribuent.
1. En són substituts del contribuent els titulars del béns inclosos al vedat, els quals tindran dret
a exigir al titular de l’aprofitament l’import de l’impost per fer-lo efectiu a l’Ajuntament.
2. A aquests efectes, tindran la condició de titulars dels béns els que figurin inscrits com a
titulars del vedat en el registre de vedats del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca o
el que el substitueixi
3. Això no obstant, si els titulars del vedat que figuren en el registre esmentat a l’apartat 4.2.
anterior no són els titulars dels terrenys, hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament i indicar les
dades dels titulars dels terrenys en el termini de 10 dies a partir d’haver estat requerits de
pagament per l’Ajuntament com a substituts del contribuent.
Article 5. Base imposable.
1. Està constituïda pel resultat de multiplicar el número d’hectàrees del vedat, ubicades al
municipi, per la renda cinegètica o piscícola que correspongui, en funció del grup de
classificació del vedat.
2. La renda cinegètica o piscícola i la inclusió en un altre grup de classificació del vedat
s’efectuarà de conformitat amb la normativa estatal o autonòmica d’aplicació.
Article 6. Tipus de gravamen i quota.
1. El tipus de gravamen serà el 10% de la base imposable.
2. La quota tributària serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
Article 7. Període impositu i acreditament de l’impost.
1. El període impositiu és l’any natural.
2. L’impost s’acredita el 31 de desembre de cada any.
3. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions que es
produeixin un cop iniciat l’any natural, s’aplicaran a partir del mes següent a aquell en què
hagin tingut lloc i es prorratejarà la quota en conseqüència.
Article 8. Normes de gestió de l’impost.
1. Els titulars dels vedats subjectes a l’impost hauran de comunicar a l’Ajuntament durant el
mes de gener de cada any, les dades de la persona a qui, per qualsevol títol, correspongui
l’aprofitament. Aquesta comunicació inclourà les dades del vedat, les dades del titular del
vedat i del titular de l’aprofitament. L’Ajuntament podrà establir un model d’imprès on s’haurà
de formular la comunicació esmentada. La falta de comunicació autoritzarà l’Ajuntament a

entendre que no han estat modificades les dades que donaren lloc a l’última liquidació
efectuada.
2. Les liquidacions tributàries són practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponen a
valors - rebut com les corresponents a liquidacions per ingrés directe.
3. Contra els actes de gestió, competència de l’Ajuntament, els interessats poden formular
recurs de reposició, previ al contenciós - administratiu, en el termini d’un mes a comptar de
la modificació expressa o l’exposició pública dels padrons corresponents.
4.
4.1. La interposició de recurs no atura l’acció administrativa per al cobrament, a menys que,
dins el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de
l’execució de l’acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari.
4.2 . No obstant això, en casos excepcionals, l’Alcaldia pot acordar la suspensió del
procediment, sense prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la
impossibilitat. de prestar-ne o bé demostra fefaetment l’existència d’errors materials en la
liquidació que s’impugna.
4.3. Les liquidacions d’ingrés directe han d’ésser satisfetes en els períodes fixats pel
Reglament General de Recaptació, que són:
a) Les modificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural
següent.
b) Les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural
següent.
4.4. Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, s’obre la
via de constrenyiment i s’aplica el recàrrec del 20 per cent.
5. Quan el deute tributari és satisfet després del període voluntari de cobrament, a més del
recàrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar els interessos de
demora computats al tipus d’interès legal vigent en la data de conclusió del període voluntari
de cobrament i durant el temps transcorregut entre l’esmentada data i aquella en la qual té
lloc el pagament.
Article 9. Gestió per Delegació.
Si l’Ajuntament delegava la gestió de l’impost i aquesta Delegació és acceptada, les normes
contingudes en l’article anterior seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració
delegada.
Article 10. Vigència i data d’aprovació.
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple en sessió ordinària de 3 de març de 1993, començarà a
regir el dia 1 de juliol de 1993.
Disposició transitòria.
Atenent que la present ordenança començarà a regir el dia 1 de juliol de 1993, durant el present
exercici el període de meritació serà de sis mesos.

Ordenança fiscal aprovada inicialment
Publicació al BOPL 078
ADEF
Expedient núm. 119/93
03/45/93
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 14
APROVDEF
Expedient núm. 422/2013-TI119

18-06-1993
29-06-1993
23-12-2013
22-01-2014
26/02/2014

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.1.
CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Capítol I. Fet imposable.
Article 1
1.- El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l’obtenció d’un benefici o d’un
augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la

realització d’obres públiques o de l’establiment o l’ampliació de serveis 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 l’ampliació dels serveis a què es refereix l’apartat anterior i la seva exacció
serà independent del fet que les unes o les altres les utilitzin efectivament els subjectes
passius
Article 2
1. Als efectes del que disposa l’article precedent, tindran la consideració d’obres i serveis
municipals els següents.
a) Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de competència per atendre
les finalitats que hom li ha atribuït.
b) Els que realitzi o estableixi el municipi perquè altres entitats públiques els hagin atribuït i
aquells la titularitat dels quals, d’acord amb la Llei, hagués assumit.
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb
aportacions econòmiques d’aquest municipi.
2. Les obres i els serveis a què es refereix la lletra a) de l’apartat anterior conserven el seu
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert.
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals
aquest municipi en fos l’únic titular.
b) Concessionaris amb aportacions d’aquest municipi.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la
seva Recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l’obra o de l’establiment
o ampliació del servei amb motius dels quals hom les hagi establert i exigit.
Article 3
El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l’ordenació de contribucions especials,
sempre que no hi incorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, establertes en
l’article 1r. d’aquesta ordenança general, entre d’altres i a títols enunciatiu i no limitatiu.
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 de l’aigua, de
xarxes de clavegueres i desguàs d’aigües residuals.
c) Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per la instal·lació de xarxes de
distribució d’energia elèctrica.
d) Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i les places que ja estan obertes i
pavimentades i per la modificació de les restants.
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec per les vies púbiques
urbanes.
f) Per l’establiment i l’ampliació del servei d’extinció d’incendis.
g) Per la construcció d’embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
h) Per la realització d’obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d’aigües
per al proveïment.
i) Per la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i col·lectors generals.
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció.
k) Per la realització d’obres de dessecament i sanejament de defensa de terrenys contra
crescudes i inundacions i la regulació i la desviació de cursos d’aigua.
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament de xarxes i canonades de
distribució d’aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de
comunicació i informació.
m) Per la realització o l’establiment o l’ampliació de qualsevulla altra obra o servei municipal.
Capítol II. Exempcions i bonificacions.
Article 4
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis que els que
s’estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.

2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix l’apartat
anterior, així ho faran constar davant del municipi, mencionant expressament el precepte en
el que considerin que hi ha el seu dret emparat.
3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes
que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l’import de les bonificacions
no es podran distribuir entre els altres subjectes passius.
Capítol III. Subjectes passius.
Article 5
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials municipals les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per l’establiment
dels serveis municipals que originin l’obligació de contribuir.
2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es consideren persones beneficiades
especialment:
a) En les contribucions especials per realització d’obres o establiments o ampliació de
serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d’obres o establiments o ampliació de
serveis a conseqüència d’explotacions empresarials, les persones o les entitats que en
siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l’establiment o l’ampliació dels serveis d’extinció
d’incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances que
desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d’aquest municipi.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que les hagin d’utilitzar.

Article 6
1. Sense perjudici, si és el cas, d’allò que es disposa en l’apartat 3 de l’article11 d’aquesta
ordenança general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones
naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propietàries o
posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, com a titulars de les explotacions o els negocis afectats per
les obres o serveis, en la data en què s’acabin o en la data en què comenci la seva
prestació.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de
propietaris facilitarà a l’administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient
de participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes individuals. Si no es
fa així, hom entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, de la distribució de la qual
se n’ocuparà la mateixa comunitat.
Capítol IV. Base imposable.
Article 7
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per
cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l’establiment o
l’ampliació dels serveis.
2. El cost esmentat estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d’obres, plans i
programes tècnics
b) L’import de les obres que s’han de realitzar o dels treballs d’establiment o ampliació de
serveis.
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d’ocupar les obres o els serveis, llevat
que es tracti de béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al
municipi, o el d’immobles cedits en els termes que estableix l’article 77 de la Llei de
Patrimoni de l’Estat.
d) Les indemnitzacions que s’escaiguin per l’enderrocament de construccions, la destrucció
de plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d’abonar-se als arrendataris dels
béns que s’hagin d’enderrocar o s’hagin d’ocupar.

e) L’interès invertit en les obres o els serveis quan els municipis haguessin d’acudir al crèdit
per finançar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en el
cas dels seu fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o els serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el
cost real resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes de càlcul de
les quotes corresponents.
4. Quan es tracti d’obres o serveis a què es refereix l’article 2- 1.c) d’aquesta ordenança, o de
les que realitzin els concessionaris amb aportacions de municipi a què es refereix l’apartat
2b) 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 servei. En tot cas, hom respectarà el
límit del 90 per cent a què es refereix l’apartat primer d’aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel municipi la
quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l’import de les subvencions o els
auxilis que l’entitat local obtingui de l’Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o
privada. Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l’auxili
tinguin la condició de subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d’acord amb el que
s’indica en l’apartat 2 de l’article 9 d’aquesta 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.
Capítol 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 la naturalesa de les obres i els serveis, d’acord amb les regles
següents.
a) Amb caràcter general s’aplicaran conjuntament o separada, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum
edificable i el valor cadastral als efectes de l’Impost sobre Béns Immobles.
b) Si es tracta de l’establiment i la millora del servei d’extinció d’incendis, es podran distribuir
entre les entitats o les societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi,
proporcionalment a l’import de les primes recaptades en l’any immediatament anterior. Si
la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l’import de les primes
que aquest ha recaptat, l’excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva
amortització total.
c) En el cas de les obres a què es refereix l’article 3. m) d’aquesta ordenança general,
l’import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o les empreses
que les hagin d’utilitzar en raó a l’espai reservat a cada una o en proporció a la seva
secció total, encara que no les usin immediatament.
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l’establiment o l’ampliació dels serveis
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de
subjecte passiu de les contribucions especials que s’exaccionaven per aquesta raó, l’import
d’aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la quota de la persona
o l’entitat corresponent. L’excés, si n’hi hagués, s’aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la
resta de subjectes passius.
Article 10
1. En tota mena d’obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, trams
o seccions de l’obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d’utilitat o
benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en conjunt
als efectes del repartiment, i en conseqüència, per a la determinació de les quotes
individuals hom no s’atindrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti
immediatament a cada contribuent.
2. En el cas que l’import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte els
metres lineals de façana dels immobles, s’entendrà per finques amb façana a la via pública

no només les que estiguin edificades coincidint amb l’alineació exterior de la façana, sinó
també les que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació
a la via pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l’obra. Conseqüentment,
la longitud de la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca,
independentment de les circumstàncies de l’edificació, de la reculada, dels patis oberts, de
les zones de jardí o espais lliures.
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s’uneixin en una corba,
es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la longitud
del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de
les façanes immediates.
Capítol VI. Acreditament.
Article 11
1. Les contribucions especials s’acrediten en el moment que les obres s’hagin realitzat o
comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l’acreditament es produirà
per a cada un dels subjectes passius des que s’hagin executat les que corresponen a cada
tram o fracció de l’obra.
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, una vegada que s’hagi aprovat l’acord
concret d’imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament a la bestreta de les
contribucions especials en funció d’import del cost previst per a l’any següent. No es podrà
exigir la bestreta d’una nova anualitat si no s’han executat les obres per a las quals hom va
exigir la bestreta corresponent.
3. El moment de l’acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als efectes
de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l’article
5è d’aquesta ordenança general, fins i tot quan en l’acord concret d’ordenació hi figuri com a
subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués
pagat les quotes a la bestreta, d’acord amb el que es disposa en l’apartat 2 d’aquest article.
Quan la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l’acord concret d’ordenació, i això li
hagi notificat, transmeti els drets sobre els béns o les explotacions que motivin la imposició
en el període comprès entre l’aprovació d’aquest acord i el del naixement de l’acreditament,
estarà obligat a notificar a l’administració municipal la transmissió efectuada, en el termini
d’un mes des de la data de la transmissió i, si no ho feia, l’administració esmentada podrà
dirigir l’acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l’expedient
mencionat.
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s’hagi iniciat la prestació del
servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, les bases i les quotes
individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es
compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que hom hagués realitzat a la
bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans competents del municipi,
tot ajustant-se a les normes de l’acord concret d’ordenació del tribut per a l’obra o servei de
què es tracti.
5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la
condició de subjectes passius en la data de l’acreditament del tribut o bé excedissin de la
quota individual definitiva que els correspongui, l’Ajuntament practicarà d’ofici la devolució
corresponent.

Capítol VII. Gestió, liquidació, Inspecció i Recaptació
Article 12
La gestió, la liquidació, la inspecció i la Recaptació de les contribucions especials es realitzaran
en la forma, terminis i condicions que s’estableixen en la Llei General Tributària, en les altres
Lleis de l’Estat, reguladores de la matèria, i en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament.
Article 13
1. Una vegada determinada la quota que s’ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a
sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o l’ajornament per un termini màxim de cinc
anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l’import de l’interès

2.
3.

4.

5.

de demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, penyora, aval bancari o una altra
garantia suficient que satisfaci la corporació.
La concessió del fraccionament o l’ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant amb
l’import total de la quota tributària que li correspongui.
La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de
certificació de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos
corresponents.
El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d’ajornament o
fraccionament mitjançant l’ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més
dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda.
D’acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en què es realitzin les obres, la
seva naturalesa i el seu quadre d’amortització, el cost, la base liquidable i l’import de les
quotes individuals, el municipi podrà acordar d’ofici el pagament fraccionat amb caràcter
general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol
moment, anticipar els pagaments que considerin oportuns.

Capítol VIII. Imposició i ordenació
Article 14
1. L’exacció de les contribucions especials precisarà l’adopció prèvia per part del municipi de
l’acord d’imposició en cada cas concret.
2. L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o ampliació d’un servei que hagi
de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no s’hagin
aprovat les seves ordenacions concretes.
3. L’acord d’ordenació o l’ordenança reguladora serà d’adopció inexcusable i contindrà la
determinació del cost previ de les obres i els serveis, de la quantitat que s’ha de repartir
entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L’acord d’ordenació concret o l’ordenança
reguladora es remetrà a les altres qüestions a aquesta ordenança general de contribucions
especials.
4. Una vegada adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials, i després de
determinar les quotes que s’han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada
subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixen i, en el seu defecte, per edicte. Els
interessats podran formular recurs de reposició davant de l’Ajuntament que podrà versar
sobre la procedència de les contribucions especials, del percentatge del cost que hagi de
satisfer les persones beneficiades especialment o de les quotes assignades.
Article 15
1. Quan aquest municipi col·labori amb un altra entitat local en la realització de les obres o
l’establiment o ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials,
s’observaran les regles següents.
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords
concrets d’imposició i ordenació.
b) Si alguna de les entitats realitzava les obres o estableix o ampliava els serveis amb la
col·laboració econòmica de l’altre, a la primera li correspondran la gestió i la Recaptació
de la contribució especial, sense perjudici del que disposa en lletra a) anterior.
2. En la hipòtesi que l’acord concret d’ordenació no aprovés una d’aquestes entitats, la unitat
d’actuació quedarà sense efecte, i cada una d’elles adoptarà, per separat, les decisions que
s’escaiguin
3. En el cas de delegació de l’execució d’obres o establiment o ampliació de serveis que
s’hagin de finançar mitjançant contribucions especials, les facultats d’imposició podran
correspondre a l’ens delegat, en les termes de la pròpia delegació, sense perjudici del que
preveu l’article 132 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Capítol IX. Col·laboració ciutadana.
Article 16
1. Els propietaris o els titulars afectats per les obres es podran constituir en associació
administrativa de contribuent i podran promoure la realització d’obres o l’establiment o
ampliació de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que s’hagi

d’adoptar a aquest municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que
els correspongui segons la naturalesa de l’obra o el servei.
2. Els propietaris o els titulars afectats per la realització de les obres o l’establiment o ampliació
de serveis promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en associacions
administratives de contribuents en el període d’exposició al públic de l’acord d’ordenació de
les contribucions especials.
Article 17
Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix l’article
anterior, l’acord l’haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats sempre que representin,
com a mínim, els dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer.
Capítol X. Infraccions i sancions.
Article 18
1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que els
corresponguin en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les
quotes acreditades no prescrites.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
Ordenança fiscal aprovada
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.1
ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ
D’ACTIVITAT JURIDICO ADMINISTRATIVES

Article 1. Fonament legal.
A l’empara de l’article 106, en relació als 4.b) i 5.E.c.) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases el Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1 a), i b), de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, seguint el que disposen els articles 15 al 19, i d’acord
amb l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, es
regula l’aplicació de la taxa per a la realització d’activitats jurídico-administratives i la prestació
de serveis de competència municipal.
Aquesta ordenança determina les normes generals aplicables i remet als corresponents
annexos quant a les específiques de cada taxa en concret.
Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable qualsevol activitat jurídico-administrativa o prestació de serveis
de competència local. Especialment les següents:
a) La tramitació a instància de part de tota mena de documents o certificats que expedeixi,
o de què entenguin, l’administració o les autoritats municipals.
b) L’autorització per utilitzar l’escut del municipi en plaques, marques, noms o usos
comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i d’altres distintius anàlegs, amb
finalitats particulars i a instància dels interessats.
c) Les autoritzacions concedides de conformitat amb el que preveuen el Reglament de
Policia Sanitària Mortuòria i el Reglament del Cementiri Municipal.
d) L’atorgament de llicències i altres autoritzacions d’auto-taxis i vehicles de lloguer, d’acord
amb el que estableix el Reial Decret 763/1979, de 16 de març, Reglament Nacional dels
serveis urbans i interurbans de Transport en Automòbils Lleugers, o altra normativa
reguladora.
e) La inspecció de béns i instal·lacions, d’acord amb el que estableixen l’article 35 del
Reglament d’Activitats i l’article 47 del Reglament de Policia d’Espectacles Públics i
Activitats Recreatives.
f) L’atorgament de llicències d’obertura d’establiments a què es refereix l’article 22 del
Reglament de Serveis de Corporacions Locals.
g) L’atorgament de llicències i altres autoritzacions o documents urbanístics regulats per la
Llei sobre Règim de Sòl i Ordenança Urbana i resta de normativa aplicable.
h) La prestació de qualsevol servei de competència local com el d’abastament d’aigua
potable, clavegueram, recollida d’escombraries, previsió d’incendis, cementiri, etc.
2. S’entendrà que l’activitat administrativa afecta es refereix, o beneficia de forma particular, al
subjecte passiu quan sigui motivada directament o indirectament per ells mateix, per raó que
les seves actuacions o omissions que obliguin a l’Ajuntament, encara que no hi hagi
sol·licitud expressa de l’interessat.
Article 3. No subjecció
No estaran subjectes les activitats jurídico-administratives derivades de la tramitació de
documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, les consultes
tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, la resolució dels recursos
administratius i els relatius a la prestació de serveis o la realització d’activitats i a la utilització
privativa o l’aprofitament especial del béns de domini públic que estiguin gravats per una altra
taxa o pels que l’Ajuntament exigeixi un preu públic.
Article 4. Subjecte passiu.
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin
beneficiades o afectades per les activitats o els serveis de competència local esmentats a
l’article 2.1 o els seus representants legals.
2. Tindran la consideració de substituts del contribuent.

a)En aquelles activitats o serveis que beneficiïn o afectin els ocupants d’habitatges locals o
instal·lacions, seran els propietaris dels immobles, els quals podran repercutir, si fos el
cas, la taxa sobre els beneficiaris.
b)En l’atorgament de llicències urbanístiques, seran els constructors i els contractistes
d’obres.
Article 5. Responsables tributaris.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques o jurídiques a què fan referència els articles 38.1 i 39.1. de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i el síndics, els
interventors o els 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 6. Exempcions i bonificacions.
Sense perjudici del que estableix l’article 24.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, no
s’admetran més exempcions reduccions i bonificacions, que les legalment acordades, ja sigui
per la llei, com a conseqüència de l’aplicació de tractats o acords internacionals, o per
qualsevol altre procediment ajustat al dret.
Article 7. Base imposable i quota.
El cost real o previsible de l’activitat jurídico-administrativa, considerada en la seva globalitat,
constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota tributària. A aquest
import s’incorporarà mitjançant liquidació addicional basada en les dades de fet, les despeses
corresponents a presa de dades, plaques, senyals i altres requisits d’obligada instal·lació o
compliment, les de publicacions, i qualsevol altra suplida.
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats que
constitueixin el fet imposable, seran els que es determinen els corresponents annexos.
Article 8. Meritació i període impositiu. (*)
1. La taxa es merita en el moment en què s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic, o la realització de l’activitat o el servei que constitueix el fet imposable, a
instància de part o d’ofici. S’entendrà sempre que l’inici de l’activitat o servei afecta o es refereix
singularment al subjecte passiu, donant lloc a l’existència posterior de la realització del fet
imposable.
A aquests efectes, hom entendrà iniciada l’activitat administrativa en la data de presentació de
la sol·licitud, en el supòsit que aquesta la formuli expressament.
En qualsevol altre supòsit l’inici de l’activitat serà la declaració per part de l’òrgan de
l’Ajuntament de procedir d’ofici.
2. La llicència determinarà el termini de durada i en el cas que no ho faci s’entendrà que
finalitza el dia 31 de desembre de l’any de l’atorgament, prorrogant-se automàticament si
l’Ajuntament o el subjecte passiu no ho comuniquen altrament. Aquesta prescripció no s’aplica
quan el fet imposable estigui constituït per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic o la prestació d’un servei o una activitat, la naturalesa del qual no exigeixi el
meritament periòdic.
3. Amb caràcter general les taxes, el fet imposable de les quals s’estengui a varis exercicis,
s’acreditaran l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d’inici o cessament, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:
a) El període impositiu i l’import mínim a liquidar serà, en tot cas, d’un trimestre natural. A
l’efecte es dividirà per quatre l’import de la quota anual i es multiplicarà pel nombre de
trimestres a liquidar.
b) El període impositiu s’iniciarà el primer dia del trimestre natural en què s’iniciï la realització
del fet imposable i finalitzarà el 31 de desembre, liquidant-se trimestralment la quota
corresponent.

c) El període impositiu de l’exercici en què es produeixi el cessament en la realització del fet
imposable serà la dels trimestres naturals, comptats des del dia de meritació de l’impost fins a
l’últim dia del trimestre natural en què aquest es produeixi. En el supòsit que hagi estat
abonada procedirà la devolució de la part de quota abonada en excés. Si el cessament té lloc
en el darrer trimestre, no procedirà retornar quantitat alguna.
Per a l’aplicació d’aquesta reducció criteris caldrà que el subjecte passiu sol.liciti expressament
la baixa, que no serà efectiva fins al següent trimestre natural.
4. Quan la taxa hagi estat abonada abans de l’autorització de l’ocupació o l’aprofitament
especial o la realització del servei o l’activitat i no es pugui dur a terme per causes no
imputables al subjecte passiu procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 9. Gestió
Llevat que a l’annex corresponent no es determini expressament, l’Alcalde podrà determinar
l’exigència del dipòsit previ de l’import total de la quota tributària amb anterioritat a la meritació, i
no es tramitarà la sol·licitud sense que s’hagi realitzat el corresponent ingrés.
La liquidació corresponent es practicarà d’acord amb el procediment establert en l’ordenança
general de Gestió, Inspecció i Recaptació, En el supòsit que no arribés a produir-se el fet
imposable, l’Ajuntament retornarà les quantitats dipositades.
Així mateix, llevat que l’annex ho prevegui expressament, l’Alcalde pot determinar que els
subjectes passius autoliquidin la taxa d’acord amb el model establert per l’Ajuntament.
Cada declaració-liquidació contindrà les quotes resultants que hauran d’ingressar-se en la
Tresoreria municipal en el moment de presentació de la sol·licitud que iniciï l’actuació
administrativa.
En el supòsit d’actuació d’ofici, l’auto-liquidació es realitzarà una vegada s’hagi notificat al
subjecte passiu la declaració de l’inici de l’actuació administrativa.
L’auto-liquidació tindrà la consideració de liquidació provisional, a compte, sotmesa a la
corresponent comprovació, i esdevindrà definitiva d’acord amb el que estableix l’ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 10. Pagament.
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu per qualsevol dels instruments previstos en
l’Ordenança General de Gestió Inspecció i Recaptació.
La inspecció i la Recaptació de l’Impost es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei General
Tributària i les altres Lleis reguladores, així com en les disposicions dictades per al seu
desenvolupament i l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Article 11. Infraccions i sancions.
Tot el que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la
determinació de les sancions que els corresponguin en cada supòsit, s’aplicarà el règim regulat
en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
La present ordenança fiscal i els annexos relacionats al final, 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 i seguirà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.2
ANNEX NÚM.1 A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICOADMINISTRATIVES.

TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CARÀCTER GENERAL
Per a la regulació d’aquesta taxa serà d’aplicació, independentment de la normativa aplicable
amb caràcter general, l’Ordenança General Municipal de Gestió, Inspecció i Recaptació,
l’Ordenança núm. 2.1. general de taxes, i el reglament del servei o activitat. En defecte d’aquest
s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i les que en aquest annex s’hi inclouen.
Article 1. Fet imposable.
La tramitació a instància de part de tota mena de documents, certificats i autoritzacions i la
prestació de serveis, de caràcter general o específic determinats a la tarifa.
Article 2. Tarifa (*)
1. Per l’expedició de certificats, informes, autoritzacions, compareixences i diligències de
caràcter ordinari. 3,10 €.
2. Id. Id. no ordinari. 6,20 €.
3. Per l’expedició de certificats d’empadronament, de residència, convivència o altres
semblants, de persones inscrites al Padró Municipal d’Habitants 1,25 €.
4. Id. Id. de persones no inscrites al Padró Municipal d’Habitants. 6,20 €.
5. Per la diligència de confrontació de documents fins a 12 pàgines: 0,15 € per cada pàgina,
amb un mínim de 1,80 € més 0,15 € per cada fotocòpia efectuada.
6.Pel visat, redacció i atorgament de documents de competència municipal que no estiguin
tarifats expressament: 6,20 €.
7. Per cada fotocòpia de documents custodiats a l’Ajuntament en mida DIN A4: 0,15 € unitat.
8. Id.Id. en mida DIN. A3: 0,30 € unitat.
9. Per cada còpia de plànols custodiats a l’Ajuntament 3,70 €. m2 amb un mínim de 3,00 €.
Tarifes arrodonides a 0 o 5.
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ADEF 03/45/93
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 156
Expedient núm. 2001/420
APROV 156
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 162
APROV
Expedient núm. 2004-410

09-10-1989
30-12-1989
H-1705
02-08-1991
29-08-1991
17-06-1993
29-06-1993
13-11-2001
29-12-2001
3-11-2004
23-12-2004
fcf

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.3
ANNEX NÚM. 2. A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICOADMINISTRATIVES.

TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS, AUTOTURISMES I ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Per a la regulació d’aquesta taxa serà d’aplicació, independentment de la normativa aplicable
amb caràcter general, l’Ordenança General Municipal de Gestió, Inspecció i Recaptació,
l’Ordenança Núm.2.1, general de taxes i el reglament del servei o activitats. En defecte
d’aquest, s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i les que en aquest annex
s’inclouen.
Article 1. Fet imposable
1. La prestació del serveis tècnics i administratius previs a l’atorgament per part de l’Ajuntament
de Tremp, i en referència al seu terme municipal de les llicències d’activitats i instal·lacions
que s’ajusten al marc normatiu integrat per la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de
setembre de 1996 (DOCE núm. L257/26, de 10.10.1996), la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’administració ambiental (en endavant LIIA), EL Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), així com l’atorgament de les autoritzacions referents al vigent Reglament Nacional
del Serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers o altra normativa
reguladora, amb l’objecte de verificar si compleixen les previsions necessàries.
2. Els traspassos, transferències, cessions, canvis d’activitats, canvi de raó social etc., que
exigeixin la mateixa tramitació que l’atorgament de llicència tindran el mateix tractament. En
el cas contrari, s’adequarà la quota en conseqüència.
3. També s’inclouen com a subjecte d’aquesta taxa les comprovacions que calgui efectuar
durant l’exercici de les activitats, independentment que tinguin o no llicència.
Article 2. Tarifa. (*)
1. Pel procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic:
0,00 €.
2. Procediment de comunicació de les activitats classificades en l’annex III: 70,60 €.
3. Procediment de comunicació de les obertures d’establiment per activitats innòcues o bé amb
baixa incidència ambiental: 49,25 €.
4. Procediment de llicència ambiental:
- corresponent a les llicències a l’Annex II.1 de la LIIA o norma que la modifiqui: 94,85 €.
- corresponent a les llicències a l’Annex II.2 de la LIIA o norma que la modifiqui: 94,85 €.
5. Procediment de revisió de les activitats de l’annex III: 49,25 €.
6. Procediment de revisió d’activitats innòcues o bé amb baixa incidència ambiental: 49,25 €.
7. Procediment de control periòdic de les activitats de l’annex II.1: 49,25 €.
8. Procediment de control periòdic de les activitats de l’annex II.2: 49,25 €.
9. Procediment derivat de canvis no substancials de les activitats i instal·lacions: 49,25 €.
10. Per la subrogació de les autoritzacions i llicències de les activitats i instal·lacions: 6,20 €.
11. Per la realització de qualsevol comprovació o revisió de qualsevol de les activitats objecte
d’aquesta ordenança, a part de la referent a l’atorgament de la llicència: 49,25 €.

12. Per l’expedició de llicències de vehicles de lloguer, de classe A, B, o C: 161,40 €.
13. Per la tramitació de les llicències esmentades a la tarifa 2.3, “inter vivos”: 129,10 €.
14. Id.Id. “mortis causa” : 96,85 €.
15. Per l’autorització per a la substitució dels vehicles als que fa referència la tarifa 2.12: 48,40
€.
Tarifes arrodonides a 0 o 5 en els cèntims.
Article 3. Normes d’aplicació.
1. L’Ajuntament fa especial reserva de la facultat que li atorguen les lleis i els reglaments
vigents, de denegar i, en el seu cas de retirar les llicències a aquells establiments que
manquin de les condicions legalment exigides.
2. El document oficial de pagament de la taxa no prejutja ni altera l’aplicació de les facultats de
l’Ajuntament, atorgades per les lleis i els reglaments, sobre denegació o retirada de llicències
als establiments que no compleixin les condicions previstes en l’ordenament jurídic. Ni
l’autoliquidació i el pagament pressuposa ni atorga autorització d’obertura fins que no s’hagi
obtingut la llicència corresponent.
3. El funcionament no autoritzat d’un establiment o d’una indústria, o la simple existència, no
signifiquen renúncia a la referida facultat de retirar o denegar les llicències, ni a la de
percebre la taxa.
4. En cas de comprovar-se que un establiment o indústria no reuneix les condicions requerides
per a la seva existència o emplaçament de conformitat amb les ordenances o amb els
reglaments municipals o generals, el servei que efectuï tal comprovació haurà de comunicarho al negociat administratiu als efectes oportuns.
5. L’anul·lació o denegació de la llicència d’obertura seran executives immediatament.
6. En cas d’haver estat satisfeta la taxa, el contribuent en el supòsit d’anul·lació podrà reclamar
la seva devolució, si l’anul·lació no ha estat motivada pel responsable.
7. Fins que no recaigui acord municipal sobre la concessió de llicència, els interessats podran
desistir expressament de la mateixa i l’arbitri quedarà reduït al 40% del que li correspondria
si hagués obtingut la llicència abans esmentada. Si es denegués la llicència d’arbitri quedarà
reduït en el 50%.
8. Les llicències atorgades caducaran:
a) Als sis mesos d’obtingudes, si en aquest termini l’establiment no hagués estat obert al
públic.
b) Si després d’haver iniciat les seves activitats, l’establiment encara romangués tancat més
de sis mesos consecutius.
Quan el tancament sigui temporal, degut a una interrupció normal de les activitats de la
indústria o el comerç de referència, i que en reprendre’s, subsisteixin sense variació les
que serviren de base per a la liquidació inicial de l’arbitri, així com també la titularitat de la
indústria o comerç, el termini per a determinar la caducitat de la llicència serà d’un any.
9. Les persones obligades al pagament de la taxa hauran de presentar en les oficines
municipals l’oportuna sol·licitud d’especificació de l’activitat o activitats a desenvolupar en
l’establiment i adjuntaran següent documentació:
a)Contracte d’arrendament, títol d’adquisició del titular del dret par a l’exercici de l’activitat de
referència al local.
b)Si es una activitat subjecta llicència fiscal o indicació dels epígrafs i quotes d’aplicació a
l’activitat objecte de sol·licitud.
c)Especificació de l’activitat a exercir.
d)Documentació gràfica i escrita que permeti conèixer la localització de l’activitat i les
condicions en què exercirà, així com les mesures correctores i de seguretat previstes per
evitar sorolls, fums, vibracions, molèsties, etc.
Especialment la documentació presentada haurà de permetre valorar l’acompliment de la
legislació contra incendis.
e)Cas que l’activitat per la qual se sol·licita llicència estigui sotmesa a una altra normativa
específica (activitats classificades, instal·lacions elèctriques, espectacles i establiments
públics, granges i explotacions agrícola-ramaderes, llars d’infants, etc.), caldrà presentar
la documentació exigida per l’esmentada legislació i aportar els informes i les
autoritzacions que calguin.
L’expedient es tramitarà seguint les normes específiques que regulin cada activitat, i les
de la present ordenança. Subsidiàriament s’aplicarà la normativa vigent en matèria de
règim local.

10. La llicència s’atorgarà per l’Alcaldia, que podrà delegar la resolució de l’expedient.
La llicència abastarà únicament la competència municipal i serà independent de qualsevol
altra autorització, informe o tràmit d’aplicació.
No podrà exercir-se l’activitat sense l’aixecament de l’acta de comprovació que acrediti
l’acompliment de les condicions imposades en atorgar la llicència.
Ordenança fiscal aprovada
Publicació al BOPL 157
ADEF
Expedient núm. 1988-174
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 078
Expedient núm. 119/93
ADEF 03/45/93
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 156
Expedient núm. 2001/420
APROV 08/11/2001
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 157
APROV
Expedient núm. 2002-441
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 162
APROV
Expedient núm. 2004-410
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 178
APROV
Expedient núm. 2005-412
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 183
APROVDEF
Expedient núm. 292/2009-TI116
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 165
APROVDEF
Expedient núm. 304/2011-TI118

09-10-1989
30-12-1989
H-1705
17-06-1993
29-06-1993
13-11-2001
29-12-2001
4-11-2003
23-12-2003
fcf
3-11-2004
23-12-2004
fcf
10-11-2005
29-12-2005
fcf
11-11-2009
31-12-2009
24/12/2009
03-10-2012
27-11-2012
19/11/2012

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.4.
ANNEX NÚM. 3 A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICOADMINISTRATIVES.

TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I LA REALITZACIÓ
D’OBRES, ACTIVITATS I SERVEIS A INSTÀNCIA DELS PARTICULARS.

Per a la regulació d’aquesta taxa serà d’aplicació, independentment de la normativa aplicable
amb caràcter general, l’Ordenança General Municipal de Gestió, Inspecció i Recaptació,
l’Ordenança núm. 2.1, General de Taxes i el reglament del servei o activitat. En defecte
d’aquest s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i les que en aquest annex
s’inclouen.
Article 1. Fet imposable. (*)
1. L’atorgament de les llicències, autoritzacions i informes de caire urbanístic que exigeix la
normativa vigent sobre règim del sòl, així com la realització d’altres activitats i la tramitació
d’expedients urbanístics.
2. La realització de tot tipus d’obres, activitats i serveis per part de l’Ajuntament, sempre i quan
hagin estat prèviament sol·licitats pels particulars o s’hagin motivat directament o indirecta
per ells, la qual cosa serà objecte de declaració per l’Ajuntament.
Article 2. Tarifa. (*)
1. La tramitació dels expedients a què fa referència l’article 1.1 meritarà els següents imports:
a) Per la tramitació de cada expedient de comunicació o llicència per a l’autorització de
l’execució d’obres:
1. Menors sense document tècnic:
2. Menors amb document tècnic:
3. Majors:

26,65€
53,25€
106,55€

b) Per la tramitació de cada expedient per a l’autorització de la parcel.lació o segregació de
finques: 53,25 € per cadascuna de les finques segregades o parcel·lades.
c) Per la tramitació de cada expedient per a l’emissió dels certificats o cèdules d’aprofitament
urbanístic 21,30 € per cada finca a què facin referència.
d) Per la tramitació d’expedients per verificar l’estat de seguretat, salubritat i higiene dels
edificis, els terrenys i les instal·lacions, imposat per la legislació urbanística, a l’efecte de
comprovar si procedeix o no exigir el compliment del deure de conservació o declarar-ne la
ruïna, es meritaran els següents imports:
1.- 548,80 € per cada expedient tramitat, en el supòsit que no calgui exigir el compliment del
deure de conservació o declarar la ruïna del bé afectat.
2.- 548,80 € per cada expedient tramitat, en el supòsit que calgui exigir el compliment del
deure de conservació o declarar la ruïna del bé afectat, i la persona obligada a executar
les obres o les actuacions corresponents procedeixi al compliment de la resolució
municipal dins del termini que se li exigeixi.
3. 1.129,90 € per cada expedient tramitat, en el supòsit que calgui exigir el compliment del
deure de conservació o declarar la ruïna del bé afectat, i la persona obligada a executar
les obres o les actuacions corresponents no procedeixi al compliment de la resolució
municipal dins del termini que se li exigeixi i sigui necessari que l’Ajuntament la
requereixi de nou perquè procedeixi a donar-li compliment, llevat dels casos que per

garantir la seguretat i la salubritat l’Ajuntament, subsidiàriament, executi les obres o les
actuacions exigides. En aquest darrer supòsit, s’aplicarà la taxa fixada a l’apartat 4).
4. 1.452,75 € per cada expedient tramitat, en el supòsit que calgui exigir el compliment del
deure de conservació o declarar la ruïna del bé afectat, i la persona obligada a executar
les obres o les actuacions corresponents no procedeixi al compliment de la resolució
municipal dins del termini que se li exigeixi i sigui necessari que l’Ajuntament, per
garantir la seguretat i la salubritat executi subsidiàriament les obres o les actuacions
exigides.
5. En el supòsit que l’Ajuntament executi subsidiàriament totalment o parcial les obres i les
actuacions exigides, independentment de la taxa meritada, la persona obligada haurà de
satisfer l’import dels treballs executats. En el cas que els treballs hagin estat encarregats
per l’Ajuntament a una altra persona física o jurídica, caldrà satisfer l’import que aquesta
persona facturi a l’Ajuntament, incrementat en un 13%, en concepte de despeses
generals de tramitació.
6. En el supòsit que els expedients es tramitin a instància de part i qui sol·liciti la seva
incoació aporti la documentació tècnica necessària per procedir a la seva tramitació,
s’atorgarà una bonificació de la taxa esmentada als apartats anteriors, llevat del d 5),
fins a un màxim del 70%, en funció de les característiques i concreció de la
documentació aportada i de la documentació complementària que l’Ajuntament hagi
d’incorporar.
e) Per l’emissió d’informes urbanístics es meritaran els següents imports:
1. 21,30 € per l’emissió d’informes de complexitat igual o inferior a un certificat
d’aprofitament urbanístic i que no incloguin una valoració econòmica o un pressupost
2. 53,25 € per l’emissió d’informes de major complexitat que un certificat d’aprofitament
urbanístic i que no incloguin una valoració econòmica o un pressupost.
3. Un 3% de l’import de la valoració o pressupost efectuat, amb un mínim de 106,55 €.
Aquest import incrementarà el que correspongui per aplicació de les les taxes
esmentades als apartats e)1 i e)2 anteriors.
f ) Per la realització de medicions, afitaments i altres tasques semblants es meritaran els
següents imports:
1. 193,70 € i 19,35 € per cada metre lineal o fracció que excedeixi de 10, per la realització
d’actes de replantejament d’alineacions i rasants.
2. 193,70 € i 19,35 € per cada 100 m2 o fracció que excedeixi de 1.000, per la delimitació o
medició de cada finca que limiti amb propietats municipals o comunals, efectuada a
instància de part.
3. En el supòsit que l’Ajuntament es limiti efectuar una comprovació a instància de part dels
treballs esmentats als apartats f.1) i f.2) quan hagin estat realitzats pels tècnics adients
per encàrrec dels particulars afectats es meritaran els següents imports:
El 10% de la taxa esmentada al apartats f.1) o f.2) corresponent, quan els treballs
municipals es limitin a comprovar la documentació facilitada, i sempre que reuneixi les
característiques i precisió necessària per a l’emissió de l’informe.
El 50% de la taxa esmentada al apartats i.1) o 1.2) corresponent, quan els treballs
municipals no es limitin a comprovar la documentació facilitada i s’efectuï una
comprovació instrumental sobre el terreny afectat.
g) En el supòsit que l’Ajuntament encarregui a una altra persona física o jurídica la totalitat o
part dels treballs esmentats als apartats d), e) i f) anteriors l’import meritat es determinarà
pel 20% de la taxa corresponent al que se sumarà el preu facturat per aquest concepte a
l’Ajuntament, incrementat en un 13%.
h) Per la realització a instància de part de qualsevol altre treball no descrit o tarifat anteriorment
caldrà procedir, prèviament a la seva execució, a fixar el seu pressupost el qual no excedirà

de l’import que correspongui per aplicació de les tarifes d’honoraris aprovades pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, inclòs el factor d’actualització, incrementat en un 13%, i haurà
d’estar acceptat pel sol·licitant prèviament a l’inici de la prestació dels serveis, llevat que, per
motius d’interès públic que hauran de quedar acreditats a l’expedient, calgui iniciar-ne la
prestació abans de l’acceptació del seu preu.
Per a la definició i característiques d’aquests treballs s’utilitzaran els criteris establerts a les
disposicions que regulen les tarifes d’honoraris dels arquitectes.
2. Per la realització de qualsevol treball a què fa referència l’article 2.1. es meritaran els
següents imports:
a) Caldrà procedir, prèviament a la seva execució a fixar el seu pressupost el qual no
excedirà de l’import que correspongui per aplicació del darrer quadre de preus de
referència publicat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), i
en defecte d’aquests, el publicat a la revista tècnica de la Construcció “CONSTRUC”,
editada per Ediciones Construc, S.L. Aquest import s’incrementarà en un 13%, i haurà
d’estar acceptat pel sol·licitant prèviament a l’inici de la prestació dels serveis, llevat que
per motius d’interès públic que hauran de quedar acreditats a l’expedient calgui iniciar-ne
la prestació abans de l’acceptació del seu preu.
b) En el supòsit que l’Ajuntament encarregui a una altra persona física o jurídica la totalitat o
part dels treballs esmentats a l’apartat anterior, es determinarà pel facturat per aquest
concepte a l’Ajuntament, incrementat en un 13%, amb un import mínim equivalent al de la
taxa esmentada a l’apartat 2.1. e.3) anterior.
Tarifes arrodonides a 0 o 5.
Article 3. Normes d’aplicació.
1. Les llicències urbanístiques seran atorgades amb la subjecció d’allò que preveu el Pla
d’Ordenació Urbanístic de Tremp, aprovat definitiva en data 22 de març del 2012 i publicat el
8 de novembre del 2012, a Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de
la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost i resta de legislació
aplicable, pel que fa a la classes de sòl, el tupis de zona i destinació i les condicions
d’aprofitament, d’edificabilitat i d’ús que es preveu.
2. En qualsevol cas, l’Arquitecte municipal determinarà la qualificació de l’obra en funció de la
dificultat, la complexitat de la llicència sol·licitada i el que preveu Pla d’Ordenació Urbanístic
de Tremp, aprovat definitiva en data 22 de març del 2012, i en conseqüència, podrà
sol·licitar l’aportació de les garanties i els documents que consideri necessaris.
3. Es consideraran obres mitjanes les que:
a) Afecten puntualment algun element estructural com els relacionats al punt 1.1. (fa
referència a l’apartat 3.2.a).
b) No constitueixin enderroc o buidat i nova construcció de parts superficialment importants
de l’edifici existent. El màxim d’aquesta superfície es fixa en 10 m2.
c) Id. a 1.2. (fa referència a l’apartat 3.2.b. Els cossos volats oberts “balcons”, no es
consideren volum).
d) Documentació a aportar amb la sol·licitud de llicència:
- Croquis descripció i pressupost signat per tècnic competent (no cal visat
col·legial i pot tractar-se d’aparellador o perit, sempre que les seves atribucions
professionals ho permetin).
- Nomenaments de tècnic competent per la Direcció dels treballs, visat pel Col·legi
corresponent (id. anterior).
4. Es consideraran obres majors les que:
a) Per exclusió, són la resta no acotades en els capítols de menors i mitjanes.

b) La documentació a aportar amb la sol·licitud de llicències és:
- Projecte visat.
- Nomenament visat de tècnics competents, de grau superior i mig.
5. Serà obligació dels sol·licitants de llicències d’obres mitjanes i majors fer-se càrrec de les
despeses i instal·lació d’un cartell amb les dades de l’obra. El model de cartell es
determinarà per l’Alcaldia.
6 En qualsevol cas, l’Arquitecte municipal determinarà la qualificació de l’obra en funció de la
dificultat i la complexitat de la llicència sol·licitada, i en conseqüència, podrà sol·licitar
l’aportació de les garanties i els documents que consideri necessaris.
7. A totes les sol·licituds caldrà fer constar que no existeixen impediments físics, reparcel.latoris
o d’una altra mena, per executar les obres. En cas contrari, serà necessari sol·licitar la
corresponent llicència, autorització o informe. (parcel.lació, assenyalament d’alineacions,
rasants enderrocaments. etc.).
8. Així mateix, caldrà adjuntar a la sol·licitud d’obres majors el justificant d’haver sol·licitat i, si
s’escau obtingut, el certificat d’aprofitament urbanístic.
9. Si és necessari per a l’execució de les obres l’ocupació de la via pública o qualsevol altre
permís o autorització municipal o no, caldrà en el primer cas sol·licitar-ho simultàniament i en
el segon, adjuntar el permís corresponent. Si és necessari que l’Ajuntament trameti
l’expedient a altres organismes, caldrà que de la documentació tècnica que s’adjunti a la
llicència es presenti un nombre de còpies igual al dels organismes als que ha de trametre’s
la sol·licitud.
10. Si un cop sol·licitada la llicència es pretén modificar o ampliar la sol·licitud caldrà que
s’adjunti la documentació tècnica i administrativa escaient.
11.En qualsevol cas, caldrà que un cop finalitzada l’obra, els sol·licitants ho comuniquin per tal
de procedir a la seva comprovació, sens perjudici de les inspeccions que durant la seva
execució s’estimi convenient efectuar. La no comunicació pot considerar-se infracció.

Ordenança fiscal aprovada
09-10-1989
Publicació al BOPL 157
30-12-1989
ADEF
Expedient núm. 1988-174
H-1705
Ordenança fiscal modificada el dia
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.5.
ANNEX NÚM. 4 A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICOADMINISTRATIVES.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS I DE CEMENTIRI.
Per a la regulació d’aquesta taxa serà d’aplicació, independentment de la normativa aplicable
amb caràcter general, l’Ordenança General Municipal de Gestió, Inspecció i Recaptació,
l’Ordenança núm. 2.1, General de Taxes i el reglament del servei o activitat. En defecte
d’aquest, s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i les que en aquest annex
s’inclouen.
Article 1. Fet imposable.
1- L’atorgament dels drets d’utilització dels béns de domini públic amb finalitat funerària, ja
siguin nínxols, panteons, sepultures i resta de serveis.
2- La prestació dels serveis d’enterrament, trasllat de cadàvers i accessoris.
3-Els serveis i autoritzacions administratives relacionats amb les seves esmentades als apartats
anteriors.
Article 2. Tarifa.
2.1. Pels drets funeraris consistents en la utilització de terrenys per a la construcció de
panteons i sepultures: 162 €/m2 pel nucli de Tremp i 26 €/m2 a la resta de nuclis.
2.2. Pels drets funeraris consistents en la utilització de nínxols:
a) Els situats a la 1ª a 4ª fila (Lletres A,B,C,D) : 1.075 €
b) Els situats a 5ª fila (Lletra E): 517 €.
c) La fila de tres nínxols (CR): 4.512 €.
d) Els columbaris (CL): 517 €.
e)Els nínxols del Grup Inicial del Cementiri Vell (núm. 003 a 057) de Tremp, la titularitat i l’ús
dels quals hagi estat recuperada per l’Ajuntament després d’haver estat adjudicats almenys una
vegada: 355 €.
f) La resta dels nínxols titularitat i l’ús dels quals hagi estat recuperada per l’Ajuntament després
d’haver estat adjudicats almenys una vegada: l’import en què hagin estat valorats al moment de
la seva recuperació per l’Ajuntament, incrementat per les taxes determinades a l’article 2.1,
apartats e.2) més e.3) de l’ordenança fiscal núm. 4.4. (Taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques i la realització d’obres, activitats i serveis a instància dels particulars).
2.3.- Trasllat de cadàvers dins del cementiri condicionats a l’obtenció de la corresponent
autorització sanitària, 40 €.
2.4.- Per cada inhumació de cadàvers, 10 €.
2.5.- Per la col·locació de làpides i creus 7 €.
2.6.- Per expedició i renovació de títols, 7 €.
2.7.- Pel rescat dels drets funeraris:

a) Pel Grup Inicial dels nínxols (Cementiri Vell 003 a 057) de Tremp, 241 €,
independentment de la seva antiguitat, situació i alçada .
b) Pels nínxols que no siguin de nova construcció, 421 € pels nínxols des del primer al
quart i per la fila 5 a 361 €. Aquest preu es depreciarà en 1% per any transcorregut
des de la seva construcció, en relació amb la data de presentació de la sol·licitud de
rescat. En cap cas el preu mínim no serà inferior a 180 €. L’arquitecte municipal,
excepcionalment i ateses les característiques concretes d’alguns nínxols, podrà tenir en
compte altres criteris que menysvalorin el preu del nínxol.
La columna de tres nínxols que s’adjudiquen en bloc (CR) s’assimila el rescat amb
aquest import, 421 € per tres unitats , depreciant-los en 1% per any transcorregut des
de la seva construcció.
Pels columbaris es fixa un preu de rescat en 200, depreciant-los en 1% per any
transcorregut des de la seva construcció. En cap cas el preu mínim no serà inferior a
100 €.

c) Pels nínxols que des de la seva adjudicació no ha transcorregut dos anys, no es
considerarà un rescat, sinó un retrocés i seran retornades les quantitats que foren
liquidades, amb una depreciació del que marca l’art. 2.1, apartat e.2) de l’Ordenança
Fiscal 4.4.
En cap cas l’Ajuntament de Tremp no recuperarà cap sepultura que contingui restes mortals. En
aquest cas, els titulars de la sepultura hauran d’instar un expedient de trasllat de restes a altres
sepultures o a l’ossera comuna, les despeses del qual correran íntegrament al seu càrrec i el
rescat no podrà ser acordat fins que no s’hagi fet efectiu el trasllat.
En cas que el titular de la sepultura vulgui que l’Ajuntament faci els tràmits del trasllat ho podrà
sol·licitar i l’Ajuntament resquitarà les costes de l’import que li haurà d’abonar en concepte de
rescat.
2.8.- Taxa per a la conservació del cementiri
S’estableix una quota de manteniment anual per cada nínxol o sepultura, per un import de 5 €.
Id. per cada panteó, per un import de 25 €.
2.9.- Estaran exempts de tota classe de taxes:
a) Els enterraments de beneficència.
b) Les exhumacions i les autòpsies disposades per l’Autoritat Judicial o els administradors
corresponents, quan no siguin legalment repercutibles.
3. Normes d’aplicació.
3.1.- Qualsevol servei que es presti haurà d’acomplir les prescripcions sanitàries, especialment
les corresponents al D. 2.263/74 de 20 de juliol (BOE de 10 d’agost). D. 304/83 de 7 de juliol
(DOGC de 21 d’agost), o qualsevol altra normativa d’aplicació.
3.2.- Qualsevol servei a prestar fora del municipi de Tremp quedarà supeditat a la disponibilitat i
la conveniència municipal.
3.3.- Totes les despeses addicionals no relacionades en aquesta ordenança, com el tancament i
l’obertura de nínxols, sepultures i panteons, o altres, aniran a càrrec dels particulars. Si les
realitza l’Ajuntament caldrà satisfer el 100% del seu cost.
3.4.- De conformitat amb allò que és tradicional, la construcció de nínxols als cementiris de
Vilamitjana i Suterranya es realitzarà pels interessats, prèvia l’obtenció de la corresponent
autorització quant a la utilització del terreny. En qualsevol cas, les construccions hauran
d’ajustar-se a la normativa sanitària esmentada.
3.5.- Queda totalment prohibida la cessió mitjançant preu de qualsevol dels drets que atorga
aquesta ordenança. Qualsevol traspàs contravenint aquestes normes, legitimarà l’Ajuntament a
recuperar els drets previ abonament del seu import.
3.6.- Correspondrà a l’Alcalde dictar les normes que consideri adients per a la millor regulació
dels serveis regulats en aquesta ordenança.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.6.
ANNEX 5. A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE TAXES PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA D’ANIMALS I ALTRES
SERVEIS SANITARIS.
Per a la regulació d’aquesta taxa serà d’aplicació, independentment
amb caràcter general, l’Ordenança General Municipal de Gestió,
l’Ordenança núm. 2.1, General de Taxes i el reglament del servei
d’aquest s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i les
inclouen.

de la normativa aplicable
Inspecció i Recaptació,
o l’activitat. En defecte
que en aquest annex s’hi

Article 1. Fet imposable. (*)
1. La recollida, custòdia, estada, i sacrifici d’animals.
2. La prestació de serveis d’inspecció sanitària, anàlisis i altres de naturalesa anàloga.
Article 2. Tarifa. (*)
1. Per la recollida d’animals i altres serveis relacionats es meritaran els següents imports:
a) Per cada animal recollit: 68,90 €.
b) Per cada dia d’estada a les instal·lacions municipals que es considerin adients, a partir de
l’endemà del dia de la retirada o fracció : 6,20 €.
c) Per cada animal sacrificat: 13,80 €.
d) En el supòsit que l’Ajuntament encarregui a una altra persona física o jurídica la totalitat o
part dels treballs esmentats als apartats, l’import meritat es determinarà pel 20% de la
taxa corresponent al que se sumarà el preu facturat per aquest concepte a l’Ajuntament,
incrementat en un 13%.
e) Quan els animals retirats hagin de ser traslladats a una altra instal·lació, la titularitat de la
qual no sigui de l’Ajuntament de TREMP, on romanguin dipositats, custodiats i si s’escau
sacrificats, caldrà satisfer les següents despeses:
- L’import de les dietes, els desplaçaments, la manutenció i les retribucions del personal
que hi intervingui.
- L’import facturat a l’Ajuntament per la prestació d’aquests serveis.
- La suma dels imports anteriors s’incrementarà en un 13%.
g) En els supòsits d) i e) anteriors i es fixarà l’import aplicable a cada animal sobre el que
s’actuï, dividint l’import total meritat pel nombre d’animals objecte de cada actuació.
2. La prestació de serveis d’inspecció sanitària, anàlisis, desinfecció, desinsectació,
desratització o altres de naturalesa anàloga, i atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans
propis, s’encarregaran a una altra persona física o jurídica. En aquests casos, la taxa es
determinarà pel preu facturat per aquest concepte a l’Ajuntament, incrementat en un 13%.
Tarifes arrodonides a 0 o 5.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.7
REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS QUE UTILITZEN EL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A
PRESTACIÓ DELS MATEIXOS.-

A tenor de les facultats normatives atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
Espanyola i article 106 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local sobre potestat
normativa en matèria de tributs locals i de conformitat així mateix al que estableixen els articles
15 i següents, i 57, del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i articles 20 i següents del mateix text normatiu, i especialment
l'article 24.1.a) del propi cos legal, es regula mitjançant la present Ordenança Fiscal la Taxa per
la utilització privativa o l'aprofitament especial del sòl, subsòl i vol del domini públic
local de les empreses operadores en el municipi dels serveis de telecomunicacions, i
especialment de telefonia mòbil, conforme al règim i a les tarifes o quotes que s'inclouen en la
present ordenança, justificades mitjançant el preceptiu informe tècnic jurídic econòmic que
forma part de l'expedient d'implementació de l'Ordenança.
ARTICLE 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ:
Vénen obligats al pagament de la taxa que regula la present ordenança totes les empreses
operadores que prestin serveis de sistemes de telecomunicacions electròniques mitjançant
ones de radi o fibra òptica, espai-terra, terra-espai, amb accés i interconnexió a xarxes fixes i
mòbils i infraestructures que permeten el servei de comunicacions electròniques i que es trobin
en possessió de les corresponents autoritzacions per operar al mercat nacional de les
telecomunicacions i especialment en la telefonia mòbil, ja siguin persones físiques o jurídiques,
societats civils, comunitats de Béns i altres entitats a les quals es refereix l'article 35 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre General Tributària, que realitzin el fet imposable utilitzant de
qualsevol manera el domini públic local, i afectin amb els seus serveis de qualsevol forma al sòl,
subsòl o vol del mateix. Els elements tributaris tindran en compte especialment l'aprofitament
especial que fan del sòl, subsòl i vol del domini públic.
Per a l'aplicació de la present Ordenança es consideren d'utilitat les definicions contingudes en
l'Annex II de la Llei 32/2003 General de Telecomunicacions o les que de forma similar es
continguin en norma amb rang de Llei i especialment el concepte de Telecomunicacions, per la
incidència directa en aquesta Ordenança, com tota transmissió, emissió o recepció de signes,
senyals, escrits, imatges, sons o informacions de qualsevol naturalesa per fil, radioelectricitat,
mitjans òptics o altres sistemes electromagnètics.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE:
El fet imposable de la taxa consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic local, que en el desenvolupament de la seva activitat duguin a terme els subjectes
passius, possibilitant la transmissió i recepció d'informació a distància tant de dades com de veu
o imatge, disponible al públic en general, en els supòsits següents:
• La titularitat dins del DOMINI PÚBLIC LOCAL de les instal·lacions o infraestructures de
tot tipus, inclosos antenes, canonades, arquetes, línies, conduccions, túnels, etc., aptes
per facilitar les comunicacions entre altres supòsits de telefonia mòbil, emissores o
receptores, estacions basi i altres, tant si es troben en el sòl com en el subsòl o vol del
domini públic local.
• L'ús o ocupació del sòl o vol del domini públic local per clients receptors dels serveis de
les empreses operadores de les telecomunicacions, amb independència de si tenen
aquestes o no instal·lacions fixes gravades amb la lletra a) anterior, i que operin
mitjançant l'ús de radiofreqüències per a l'emissió d'ones de ràdio que possibilitin les
telecomunicacions, les quals arriben a aparells terminals transceptors o denominats
telèfons mòbils o des de mòbils a altres receptors, considerades comunicacions,
intercomunicacions o interconnexions, ja siguin de dades, de veu, imatge o tots ells, que
necessàriament arriben o surten dels aparells de telefonia mòbil , els usuaris de la qual
ocupen o poden ocupar sòl del domini públic municipal.

La taxa regulada en aquesta ordenança, és compatible amb l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, amb altres taxes que tinguin establertes, o pugui establir altres
Administracions Públiques, i l'Ajuntament, per prestació de serveis o realització d'activitats de
competència local sense que el seu gravamen s’equipari al fet imposable comprès en l'article 3
del Reglament de la Llei general de telecomunicacions.
També és compatible amb les quals, amb caràcter puntual o periòdic, puguin acreditar-se com
a conseqüència de la cessió d'ús d'infraestructures especialment destinades o habilitades per
l'Ajuntament per allotjar xarxes o instal·lacions de servei.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASIU:
Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta Ordenança les empreses
propietàries d'infraestructures aptes per al desenvolupament en el municipi o que propiciïn per a
les mateixes o per a altres empreses mitjançant les mateixes, qualsevol sistema de
telecomunicacions, especialment el de telefonia mòbil que ara es regula, i també aquelles
empreses que es trobin autoritzades per operar o possibilitar el sistema de telefonia mòbil com
a explotadores o prestadores de serveis de comunicacions, totes les quals han de dur a terme
qualsevol forma del fet imposable de la taxa, i sempre que es trobin autoritzades i registrades,
conforme a la Llei 32/2003 General de Telecomunicacions.
L'empresa “Telefònica d'Espanya, S.A.U.”, a la qual va cedir Telefónica, S.A. els diferents títols
habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la
taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l'1,9 % dels seus ingressos
bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefónica”, estan subjectes al pagament de la taxa regulada
en aquesta ordenança. En particular, Telefónica Mòbils Espanya, S.A. està subjecta a la taxa,
en els termes regulats en l'article 5 de la present ordenança.
ARTICLE 4. BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA:
1.- La Base Imposable vindrà determinada per la quantificació i fixació de l'aprofitament
especial del domini públic local, dels serveis de comunicació i especialment de telefonia mòbil,
amb les corresponents infraestructures o recursos, per al càlcul dels quals al fet que obliga l'art.
24 apartat a) i especialment les operadores de telefonia mòbil que es troben expressament
excloses de la taxa indiciaria de l'apartat c) de l'art. 24.1 del TRLRL, es quantifica la present
taxa “con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la
utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de
dominio público….” y segueix “..las ordenanzas podrán señalar en cada caso, atendiendo a la
naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate,
los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada”, per la
qual cosa s'ha estimat adequat l'aprovació de les quotes tributàries que s'inclouen en la present
ordenança conforme a l'informe Tècnic-Jurídic-Econòmic o memòria que precedeix a aquesta
Ordenança, contemplada en l'article 25 del TRLHL, que forma part de l'expedient, a partir del
següent:
•

•

Per als supòsits del fet imposable a) de l'article 2on. vindrà determinat pel valor de
l'aprofitament del domini públic que constitueix per a aquestes empreses la “utilitat”
derivada de l'ocupació física de totes les seves infraestructures i recursos necessàries per
al desenvolupament de les telecomunicacions objecte de les mateixes, calculant aquella
mitjançant l'aplicació dels valors cadastrals del sòl, subsòl o vol de domini públic local del
municipi, utilitzat o aprofitat, i aplicant als valors resultants un percentatge o tipus impositiu
amb les moderacions, limitacions i afectacions que en cada cas resultin conforme al
següent:
BASE IMPOSABLE = VSM x SO
On:
VSM: Valor mitjà del sòl ocupat/m2 en el municipi
SO: Superfície ocupada o reservada per ALTRES INSTAL·LACIONS, canonades,
cables, arquetes etc…en el sòl, subsòl o vol del domini públic local
Per als supòsits de l'article 2.b) de la present ordenança, en el valor de la utilitat es tindrà en
compte que el domini està constituït, de conformitat al que estableix l'article 350 del Codi
Civil comú, per la franja del sòl, subsòl i vol dels terrenys afectats, en aquest cas de domini
públic local existents en el municipi, que poden ser utilitzats o aprofitats especialment per
qualsevol persona pel seu caràcter de domini públic, als quals arriba l'entrada o sortida de

les ones electromagnètiques o els senyals de comunicació, partint del valor d'aquest sòl de
domini públic local, pel qual discorren o poden discórrer els abonats a empreses de
telecomunicacions, a que els seus terminals arriben o surten les ones de radi o d'un altre
tipus de comunicacions i per tant el vol del mateix conforme als criteris cadastrals.
La Base Imposable vindrà determinada per la següent fórmula:
BASE IMPOSABLE = SDPLA x VSM x CUC
On:
SDPLA: És la superfície del domini públic local en sòl urbà apte per ser utilitzat o
aprofitat per els qui disposen d'aparells de telefonia mòbil, que prové de considerar com
a tal el 10% del total del sòl urbà, equivalent a les cessions obligatòries conforme a la
normativa sobre ordenació urbanística i del sòl.
VSM: És el valor mitjà del sòl en el municipi calculat per m2 entre el sòl urbà i el rústic,
atès que les ones de telefonia no diferencia un i un altre terreny.
CUC: És el coeficient per ús compartit de l'espai o vol pel qual transcorren les ones, no
solament de telefonia mòbil sinó d'un altre tipus diferent de comunicacions d'àudio o de
vídeo, TV etc…, coeficient que s'ha establert en el present Informe en el 0,5.
2.- QUOTA TRIBUTÀRIA TOTAL ANUAL:
La QUOTA TRIBUTÀRIA vindrà donada per l'aplicació a la Base Imposable del tipus de
gravamen del 5% per arribar a una quantia que al seu torn constitueix l'import de la taxa per
utilització o aprofitament especial, que ha estat confirmada per la nostra jurisprudència en
multitud de sentències.
Així, la quota tributària total anual s'obté de la següent fórmula:
QTTA = BI * 5%
3.- QUOTA TRIBUTÀRIA ANUAL PER A CADA OPERADORA EN EL MUNICIPI (QTAO):
•

Per als supòsits del fet imposable a) de l'article 2 de l'Ordenança Fiscal la quota
tributària anual de cada operador vindrà determinada pel valor de l'aprofitament del domini
públic que constitueix per a cadascuna d'aquestes empreses, derivada de l'ocupació física
de totes les seves infraestructures i recursos necessàries per al desenvolupament de les
telecomunicacions objecte de les mateixes, calculada aquella mitjançant la fórmules
anteriorment exposades.

•

Per als supòsits de l'article 2.b) de la present ordenança la quota tributària que
correspon a cada subjecte passiu s'obtindrà partint del nombre de línies de mòbil abonades
a l'operadora en el municipi, segons dada que haurà de facilitar cadascuna d'elles conforme
a les obligacions imposades per la Llei General Tributària, amb referència al nombre
d'habitants, conforme a la següent fórmula:
QTAO = CTTA x NLO
NH
On:
QTTA: Quota tributària total anual
NLO: nombre de línies de cada operadora
NH: nombre d’habitants del municipi

ARTÍCLE 5. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT:
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
a) Tractant-se d'autoritzacions o concessions de nous aprofitaments o utilitzacions del
domini públic local, en el moment d'acreditar-se que es disposa d'infraestructures o
recursos propis que propicien el funcionament de telefonia mòbil, i disposin o sol·licitin la
corresponent llicència municipal urbanística o mediambiental o àdhuc mancant d'ella.
b) Tractant-se de concessions o autoritzacions d'aprofitaments o d'utilitzacions privatives
ja autoritzats, encara que no tinguessin o no precisessin de llicència municipal, i sense
perjudici de la seva regularització si escau pel subjecte passiu o titular de l'activitat, si

procedís, tan aviat es tingui coneixement del desenvolupament de la seva activitat i
disposi d'abonats en el municipi.
En tot cas la meritació de la quota tributària serà anual des del dia primer de cadascun dels
períodes naturals.
ARTICLE 6. RÈGIM DE QUANTIFICACIÓ DE LA TAXA:
El règim de quantificació de la taxa serà tenint en compte els paràmetres indicats.
Per calcular la QUOTA atribuïble a cada operador, així com si són els titulars o no de xarxes o
infraestructures fixes, a l'efecte de l'obtenció de la Base Imposable i quota tributària, del
percentatge o part de participació en la quota tributària total, els subjectes passius de la taxa
regulada per aquesta Ordenança hauran de presentar abans del 28 de febrer de cada any
següent al de la seva vigència, declaració acreditativa del nombre de línies i usuaris pels quals
el subjecte passiu opera en el terme municipal, que inclourà tant els serveis de mòbil, Internet,
interconnexió, lloguer de circuits, banda ampla, i altres serveis, així com si són titulars de xarxes
o infraestructures fixes que utilitzin els altres operadors i la quantia percebuda d'aquests per
aquella en forma de peatge o similar o el percentatge que els suposi d'ingressos en el municipi.
La falta de declaració dels interessats dins del terme indicat, facultarà a l'Ajuntament per
procedir a la quantificació de la taxa, en la forma següent i sense perjudici de les sancions al fet
que això de lloc:
En el cas que alguna companyia operadora incompleixi aquest deure i sense perjudici de les
sancions que es puguin imposar, s’equipararà el nombre de línies al nombre d'habitants; i si cap
de les operadores facilités les dades es procedirà a aplicar la formula considerant, com en el
cas anterior, el mateix nombre de línies que habitants i el seu resultat serà distribuït en parts
iguals entre totes les operadores del municipi.
En qualsevol cas, quan per inactivitat de les operadores no disposi de cap de les dades que
conformen la quota tributària, l'Ajuntament podrà mitjançant acord municipal, si això comporta
quotes elevades que superin els ingressos calculats en el municipi en funció de les dades
nacionals, minorar fins a un 50% per a cada exercici concret el total de la quota tributària a
repartir entre totes les operadores, previ informe jurídic justificat.
ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ I RÈGIM D’INGRÉS DE LES TAXES:
1.- La taxa s'exigirà normalment en règim d'autoliquidació. També s'exigirà mitjançant
notificació de les quotes al subjecte passiu pel procediment legislatiu quan no existeixi
autoliquidació o no es presenti declaració pel subjecte passiu quant als elements i altres per
trobar les quotes tributàries.
L'autoliquidació es realitzarà de la següent forma:
•

S'adjuntarà degudament emplenat l'imprès d'autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l'objecte que el funcionari municipal competent presta l'assistència necessària
per determinar el deute.

•

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.

•

L'Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i practicarà la liquidació definitiva,
que es notificarà als interessats als efectes pertinents.

2.- Quan s'hagin subscrit convenis amb representants dels interessats o els propis subjectes
passius segons el previst en aquesta ordenança, les declaracions d'inici de l'aprofitament
especial o utilització privativa o de les variacions dels elements tributaris, així com l’ ingrés de la
taxa, es realitzaran segons conveni.
3.- De no ser així, l'Ajuntament girarà les liquidacions oportunes, que seran ingressades tal com
es detalla en els apartats següents:
a) El pagament de la taxa al fet que es refereix aquesta ordenança es farà d'acord amb la
liquidació que es refereix l'article 6 d'aquesta ordenança, referida a l'any immediatament anterior
i de no disposar de dades en ser girats, aquesta es considerarà a compte de la seva
regularització.
b) L'Ajuntament practicarà les liquidacions anualment, tret que s'acordi mitjançant altres
períodes; en aquest cas haurà de fer-ho públic mitjançant edicte en el Butlletí oficial de la

província i les notificarà en forma als subjectes passius a fi que facin efectius els seus deutes
tributaris, en període voluntari de pagament, dins dels terminis establerts en l'art. 62 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, evitant-se així amb tal notificació expressa, la
relació o padró que estarà en conseqüència implícitament format per la relació d'operadores
notificades a la disposició de qualsevol subjecte passiu, contribuent o usuari.
4.- 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 quinzena del període de pagament
voluntari podent establir l'Ajuntament mitjançant acord exprés previ i a petició de l'operador en
tals casos, una bonificació del 5 per 100 de la quota tributària d'aquesta taxa, de
conformitat a l'establert en l'article 9 apartat 1 de la Llei reguladora.
5.- De la present Ordenança i la seva publicació s'adonarà a la Comissió Nacional de la
Competència, secció del Mercat de les Telecomunicacions conforme a l'establert en l'article 2.2
de l'Ordre ITC/3538/2008, de 28 de novembre de 2008.
ARTICLE 8è. NOTIFICACIONS DE LES TAXES:
1.- La notificació de la quota tributària en supòsits que es refereix aquesta Ordenança es
realitzarà a l'interessat, en el moment en què es presenta l'autoliquidació o en què es duu a
terme la liquidació de la mateixa, cas de no presentar-se, pel propi Ajuntament.
No obstant el previst en l'apartat anterior, si una vegada verificada l'autoliquidació resultés
incorrecta, o falta de dades actualitzades, es practicarà liquidació complementària.
2.- En els supòsits d'aquestes taxes per utilització privativa o aprofitaments especials, objecte
d'aquesta ordenança, continuats que té caràcter periòdic, s'entendrà notificat personalment al
sol·licitant l'alta en el registre de contribuents segons les dades contingudes en l'Estudi TècnicJurídic-Econòmic previ, entenent-se en tot cas notificat amb l'aprovació del mateix i l'anunci
d'haver estat aprovada l'Ordenança aprovada de forma definitiva amb la seva completa
publicació en el BOP pel caràcter de publicitat i públic coneixement que la legislació confereix a
aquest tipus de publicacions com a disposicions generals que són.
En cas de falta d'autoliquidació, l'Ajuntament notificarà any a any als subjectes passius el deute
tributari o bé de forma trimestral segons acord l'Ajuntament, que en endavant podrà per tant
portar-ho a terme tant de forma anual com en altres períodes, sense necessitat de notificar la
modalitat i conforme a les modificacions de la Llei 16/2012, de 27 de desembre que, en cas de
contrariar algun aspecte d'aquest títol, s'aplicarà la mateixa.
ARTICLE 9è.- INFRACCIONS:
Les infraccions d'aquesta Ordenança i defraudacions que es cometin seran sancionades
conformement a les disposicions vigents en la matèria.
Constitueixen casos especials d'infracció, qualificats de defraudació:
•
•
•

La realització d'algun aprofitament o utilització privativa dels regulats per aquesta
ordenança, sense la necessària llicència municipal, cas de ser precisa.
L'ocupació del domini públic local excedint els límits fixats en la llicència o
autorització administrativa o fora del que constitueix l'espai del vol de l'extensió
calculada del domini públic.
La falta de dades requerides per l'Ajuntament als operadors.

La imposició de sancions no impediria, en cap cas la liquidació i cobrament de les quotes
reportades no prescrites.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA:
Queden derogades des de l'entrada en vigor de la present disposició, quantes ordenances
fiscals reguladores de la taxa aplicable a les empreses prestadores de serveis de
telecomunicacions en el municipi que es trobin aprovades amb anterioritat per aquest
Ajuntament.
DISPOSICIÓ 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 2014, conforme al que es
disposa en l'article 26.2. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, romanent en vigor per a
exercicis successius fins a la seva modificació o derogació expressa, havent-se de notificar la
seva implantació a la Comissió Nacional de la Competència, secció del Mercat de les
Telecomunicacions, o Organisme que exerceixi les seves competències en matèria de
telecomunicacions.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.4.8

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE
TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA, I HIDROCARBURS

Arrel de les facultats normatives atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola
i article 106 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local sobre potestat normativa
en matèria de tributs locals i de conformitat així mateix a l'establert en els articles 57, 15 i
següents, del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, i articles 20 i següents del mateix text normatiu, i especialment l'article
24.1 del propi cos normatiu, es regula mitjançant la present Ordenança Fiscal la Taxa per la
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de
transport d'energia elèctrica, gas, aigua, i hidrocarburs conforme al règim i a les tarifes que
s'inclouen en la present ordenança.
Article 1. Àmbit d’aplicació
Vénen obligats al pagament de la taxa que regula la present ordenança totes les persones
físiques o jurídiques, societats civils, comunitats de Béns i altres entitats al fet que es refereix
l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que duguin a terme la
utilització privativa o es beneficiïn de qualsevol manera de l'aprofitament especial del domini
públic local amb les especificacions i concrecions del mateix que es diran, o que estiguin
gaudint d'aquests beneficis.
L'aplicació de la present ordenança es refereix al règim general, que es correspon amb la taxa a
satisfer establerta en l'article 24.1.a), del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, en les quals no
concorrin les circumstàncies de ser empreses subministradores de serveis d'interès general que
afectin a la generalitat o a una part important del veïnat i que ocupin el sòl, subsòl o vol de les
vies públiques municipals, circumstàncies previstes per a l'article 24.1.c).
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet Imposable de la taxa, CONFORME A l'ARTICLE 20 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals de 5 de març de 2004, la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic local en el seu sòl, subsòl i vol, amb:
a) Instal·lacions de transport d'energia amb tots els seus elements indispensables que als mers
efectes enunciatius es defineixen com a caixes d'amarri, torres metàl·liques, transformadors,
instal·lacions o línies pròpies de transport o distribució d'energia elèctrica, gas, aigua o altres
subministraments energètics, instal·lacions de bombament i altres elements anàlegs que tinguin
a veure amb l'energia i que constitueixin aprofitaments o utilitzacions del domini públic local no
recollits en aquest apartat.
b) Instal·lacions de transport de gas, aigua, hidrocarburs i similars.
L'aprofitament especial del domini públic local es produirà sempre que s'hagin d'utilitzar
instal·lacions de les referides que materialment ocupen el domini públic en general.
A l'efecte de la present ordenança s'entén per domini públic local tots els béns d'ús, domini
públic o servei públic que es trobin en el terme municipal així com els béns comunals o
pertanyents al comú de veïns, exceptuant-se per això els denominats béns patrimonials.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques així com les entitats al fet que es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària,
Llei 58/2003, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin el domini públic local.
Principalment, seran subjectes passius d'aquesta taxa amb les categories i classes que es

diran, les persones físiques i jurídiques així com les entitats al fet que es refereix l'article 35.4 de
la Llei General Tributària, Llei 58/2003, que tinguin la condició d'empreses o explotadores dels
sectors d'aigua, gas, electricitat, i hidrocarburs, sempre que gaudeixin, utilitzin o aprofitin
especialment el domini públic local en benefici particular, conforme a algun dels supòsits
previstos en els articles 20 i següents de la Llei d'Hisendes Locals tals com les empreses que
produeixen, transporten, distribueixen, subministren i comercialitzen energia elèctrica,
hidrocarburs (gaseoductes, oleoductes i similars) i aigua, així com els seus elements annexos i
necessaris per prestar el servei en aquest Ajuntament o en qualsevol altre lloc però que utilitzin
o aprofiten el domini públic municipal, afectant amb les seves instal·lacions al domini públic
local.
Article 4. Bases, tipus i quotes tributàries
La quantia de les taxes regulades en la present ordenança serà la següent:
Constitueix la quota tributària la continguda en les tarifes que figuren en l'annex, conforme al
previst en l'article 24.1.a) del TRLHL, per la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic local.
L'import de les taxes previstes per aquesta utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic local, es fixarà prenent com a referència el valor que tindria al mercat la utilitat
derivada d'aquesta utilització o aprofitament, com si els béns afectats no anessin de domini
públic, adoptats a la vista d'informes tècnic-econòmics en els quals es posi de manifest el valor
de mercat. Aquest informe s'incorporarà a l'expedient per a l'adopció del corresponent acord,
amb les excepcions dels dos últims paràgrafs de l'article 25 del RDL 2/2004 en vigor.
A tal fi i d'acord amb l'apartat 1. a) de l'article 24 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
atenent a la naturalesa específica de la utilització privativa o de l'aprofitament especial, resultarà
la quota tributària corresponent per a elements tals com a torres, suports, pals, canonades,
línies, conductors, repetidors, etc., que s'assenten i travessen béns d'ús, domini o servei públic i
béns comunals i que en conseqüència, no tenint els subjectes passius la propietat sobre els
terrens afectats, minven no obstant això el seu aprofitament comú o públic i obtenen sobre els
mateixos una utilització privativa o un aprofitament especial per a la seva pròpia activitat
empresarial.
La quota tributària resultarà de calcular en primer lloc la base imposable que ve donada pel
valor total de l'ocupació, sòl i instal·lacions, depenent del tipus d'instal·lació, destinació i classe
que reflecteix l'estudi, a la qual s'aplicarà el tipus impositiu que recull el propi estudi en atenció a
les prescripcions de les normes sobre cessió de béns d'ús i domini públic, de manera que la
quota no resulta d'un valor directe d'instal·lacions i ocupacions, que és el que constitueix la base
imposable, sinó del resultat d'aplicar a aquesta el tipus impositiu.
En conseqüència, la quota tributària de la taxa està continguda en l'Annex de Tarifes
corresponent a l'Estudi Tècnic-Jurídic-Econòmic que forma part d'aquesta ordenança en el qual
amb la metodologia emprada ha obtingut i recollit la quota tributària en cada cas.
Article 5. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural excepte els supòsits d'inici o cessament en
la utilització o aprofitament especial del domini públic local, casos en què procedirà aplicar el
prorrateig trimestral, conforme a les següents regles:
a) En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que resten per finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l'alta.
b) En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que correspongui als
trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent aquell en què s'origina el
cessament.
2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments
següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments o utilitzacions
privatives del domini públic local, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudir de l'aprofitament especial o la utilització del domini públic local al fet

que es refereix l'article 1 d'aquesta ordenança no requereixi llicència o autorització, des del
moment en què s'ha iniciat el citat aprofitament o utilització privativa del domini públic local.
3. Quan els aprofitaments especials o utilitzacions privatives del domini públic local es
perllonguin durant diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i
el període impositiu comprendrà l'any natural.
Article 6. Normes de gestió
1.- La taxa s'exigirà normalment en règim d'autoliquidació. També s'exigirà mitjançant
notificació de les quotes al subjecte passiu quan no existeixi autoliquidació o no es present
declaració pel subjecte passiu quant als elements i altres per trobar les quotes tributàries.
2.- Les quantitats exigibles conformement a les tarifes es liquidaran per cada aprofitament
sol·licitat o realitzat i per cada utilització privativa de la següent forma:
a) En els supòsits de concessions de nous aprofitaments, juntament amb la sol·licitud
d'autorització per gaudir de l'aprofitament especial, es presentarà degudament emplenat
l'imprès d'autoliquidació de la taxa o en un altre cas s'aplicarà l'apartat 2 d'aquest article en
relació amb el paràgraf següent.
Alternativament, poden presentar-se en Secretaria els elements de la declaració a fi de
que el funcionari municipal competent presti l'assistència necessària per determinar el deute. En
aquest supòsit, s'expedirà un abonaré a l'interessat, a fi de que pot satisfer la quota en aquell
moment, o en el termini que procedeixi, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
b) En supòsits d'aprofitaments o utilitzacions ja existents o autoritzats, el pagament de
la taxa s'efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament, o
en el cas que el subjecte passiu no aporti dades, l'Ajuntament durà a terme la pertinent
liquidació i podrà remetre al domicili del subjecte passiu un document liquidatori apte per
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora o en caixa municipal.
No obstant això, la no recepció del document de pagament citat no invalida l'obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l'Ajuntament.
3.- 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 quinzena del període de pagament
voluntari establint-se en tals casos una bonificació del 5 per 100 de la quota tributària d'aquesta
taxa, de conformitat a l'establert en l'article 9 apartat 1 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.

Article 7. Notificacions de les taxes
1.- La notificació del deute tributari en supòsits d'aprofitaments o utilitzacions al fet que es
refereix aquesta ordenança es realitzarà a l'interessat, en el moment en què es presenta
l'autoliquidació o en què es duu a terme la liquidació de la mateixa, si aquella no es presentés.
No obstant el previst en l'apartat anterior, si una vegada verificada l'autoliquidació resultés
incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
2.- En els supòsits de taxes per aprofitaments especials o utilització privativa continuada,
objecte d'aquesta ordenança, que té caràcter periòdic, es notificarà personalment mitjançant
liquidació, entenent-se des d'aquest moment l'alta en el registre de contribuents. La taxa
d'exercicis successius podrà notificar-se personalment al subjecte passiu, o col·lectivament
mitjançant l'exposició pública del padró en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel període
corresponent que s'anunciarà en aquest últim cas el Butlletí Oficial de la Província.
3.- Les persones físiques o jurídiques i altres entitats interessades en la concessió
d'aprofitaments o en la utilització privativa regulats en aquesta ordenança o titulars de
concessions administratives o altres autoritzacions legals, que no comptin amb la preceptiva, si
escau, llicència municipal, hauran de sol·licitar la mateixa i complir els tràmits legals que resultin
d'aplicació, sense que la falta de la mateixa els eximeixi del pagament de la taxa.
4.- Una vegada autoritzada l'ocupació sobre els béns al fet que es refereix aquesta ordenança,
o establerta la mateixa, si no es va determinar amb exactitud la durada de l'autorització que
comporti l'aprofitament o la utilització privativa, s'entendrà prorrogada a l'efecte d'aquesta
ordenança, fins que es presenti la declaració de baixa pels subjectes passius.

5.- La presentació de la baixa assortirà efectes a partir del dia primer de l’any natural següent.
La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar abonant la taxa.
Article 8. Infraccions i sancions
En tot el relatiu al règim d'infraccions i sancions, s'aplicarà el que es disposa en la vigent Llei
General Tributària.
Disposició final
La present Ordenança en el seu actual contingut, 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 1º de gener de 2015,
romanent en vigor per a exercicis successius fins a la seva modificació o derogació expressa.
ANNEX 1 QUADRE DE TARIFES
GRUP I ELECTRICITAT

INSTAL·LACIÓ

CATEGORIA ESPECIAL
Un metre de línia
aèria d’alta tensió.
Tipus
Tensió U≥400Kv.
A1
Doble circuit o més
circuits
Un metre de línia
Tipus
aèria d’alta tensió.
A2
Tensió U≥400 Kv.
Simple circuit
Un metre de línia
aèria d’alta tensió.
Tipus
Tensió 220
A3
Kv≤U<400Kv. Doble
circuit o més circuits
Un metre de línia
Tipus
aèria d’alta tensió.
A4
Tensió 220 Kv≤U<400
Kv. Simple circuit
PRIMERA CATEGORIA
Un metre de línia
aèria d’alta tensió.
Tipus
Tensió 110 Kv<U<220
B1
Kv. Doble circuit o
més circuits
Un metre de línia
Tipus
aèria d’alta tensió.
B2
Tensió 110 Kv<U<220
Kv. Simple circuit
Un metre de línia
Tipus
aèria d’alta tensió.
B3
Tensió 66 Kv<U≤110
Kv
SEGONA CATEGORIA
Un metre de línia
aèria d’alta tensió.
Tipus
Tensió 45 Kv<U≤66
C1
Kv. Doble circuit o
més circuits
Un metre de línia
Tipus
aèria d’alta tensió.
C2
Tensió 45Kv<U≤66
Kv. Simple circuit
Un metre de línia
Tipus
aèria d’alta tensió.
C3
Tensió 30 Kv<U≤45
Kv
TERCERA CATEGORIA
Un metre de línia
Tipus
aèria d’alta tensió.
D1
Tensió 20 Kv<U≤30
Kv
Tipus
Un metre de línia
D2
aèria d’alta tensió.

VALOR UNITARI
Immobl
Construc
SÒL
e
ció
(Euro/
(Euro/
(Euro/
m2) (A)
m2)
m2)(B)
(A+B)

RM
0,5
(A+B)
0,5

Equivalènci
a per tipus
de terreny
(m2/ml) (C)

Valor de
l’aprofitame
nt (Euro
/ml)(A+B)x
0,5x(C)

5% Total
tarifa
(Euro/ml)
(A+B)x0,5x
(C)x0,05

0,384

27,574

27,958

13,979

17,704

247,491

12,375

0,384

17,323

18,307

3,154

17,704

162,053

8,103

0,384

33,015

33,399

13,700

11,179

220,212

11,011

0,384

25,360

25,744

12,872

11,179

143,889

7,194

0,384

26,333

26,717

13,359

6,779

30,551

4,528

0,384

20,137

20,521

10,261

69,551

3,478

0,384

20,355

20,739

10,369

5,650

58,585

2,929

0,384

50,921

51,305

25,653

2,376

60,956

3,048

0,384

29,459

29,842

14,921

2,376

35,456

1,773

0,384

39,769

40,153

20,076

2,376

47,706

2,385

0,384

29,176

29,560

14,780

1,739

25,709

1,285

0,384

20,553

20,937

10,468

1,739

18,209

0,910

6,779

Tipus
D3
Tipus
D4

Tensió 15Kv<U≤20 Kv
Un metre de línia
aèria d’alta tensió.
Tensió 10Kv<U≤15 Kv
Un metre de línia
aèria d’alta tensió.
Tensió 1Kv<U≤10 Kv

0,384

19,691

20,075

10,037

1,739

17,459

0,873

0,384

14,534

14,918

7,459

1,517

11,316

0,566

3,000

Valor de
l’aprofitame
nt (Euro
/unita de
mesura)
(A+B)x(C)
25,156

5% Total
tarifa
(Euro/unitat
de mesura)
(A+B)x
(C)x0,05
1,258

(m2/ml)

(euros/ml)

(euros/ml)

6,000

87,182

4,359

(m2/ml)

(euros/ml)

(euros/ml)

8,000

185,886

9,294

(m2/ml)

(euros/ml)

(euros/ml)

10,000

247,720

12,386

(m2/ml)

(euros/ml)

(euros/ml)

100,000

3.194,198

159,710

(m2/Ud)

(euros/Ud)

(euros/Ud)

15.970,991

798,550

(m2/Ud)

(euros/Ud)

(euros/Ud)

0,5
(A+B)
0,5

Equivalènci
a per tipus
de terreny
(m2/ml) (C)

Valor de
l’aprofitame
nt (Euro
/ml)
(A+B)x(C)

5% Total
tarifa
(Euro/ml)
(A+B)x(C)x
0,05

GRUP II GAS I HIDROCARBURS

INSTAL·LACIÓ

Tipus
A

Tipus
B

Tipus
C

Tipus
D

Tipus
E

Tipus
F

Un metre de
canalització de fins a 4
polsades de diàmetre
Un metre de
canalització de gas de
més de 4 polsades i
fins a 10 polsades de
diàmetre
Un metre de
canalització
subterrània de gas de
més de 10 polsades
de diàmetre i fins a 20
polsades
Un metre de
canalització de gas de
més de 20 polsades
de diàmetre
Una instal·lació
d’impulsió o dipòsit o
tanc de gas o
hidrocarburs de fins a
10 m3
Una instal·lació
d’impulsió o dipòsit o
tanc de gas o
hidrocarburs de 10 m3
o superior

VALOR UNITARI
Immobl
Construc
SÒL
e
ció
(Euro/
(Euro/
(Euro/
m2) (A)
m2)
m2) (B)
(A+B)
0,384

0,384

16,387

16,771

28,677

29,061

RM
0,5
(A+B)
0,5

8,385

14,530

0,384

46,088

46,471

23,236

0,384

49,160

49,544

24,772

0,384

63,500

63,884

31,942

Equivalènci
a per tipus
de terreny
(C)

500,000
0,384

63,500

63,884

31,942

GRUP III AIGUA

INSTAL·LACIÓ

Tipus
A
Tipus
B

Tipus
C
Tipus
D
Tipus
E

Un metre de
canonada de fins a 10
cm de diàmetre
Un metre de
canonada superior a
10 cm i fins a 25 cm
de diàmetre
Un metre de
canonada superior a
25 i fins a 50 cm de
diàmetre
Un metre de
canonada superior a
50 cm de diàmetre
Un metre lineal de
canal

VALOR UNITARI
Immobl
Construc
SÒL
e
ció
(Euro/
(Euro/
(Euro/
2
m ) (A)
m2)
m2) (B)
(A+B)

RM

0,384

10,366

10,750

5,375

3,000

16,124

0,806

0,384

13,292

13,676

6,838

3,000

20,513

1,026

0,384

18,975

19,359

3,679

3,000

29,038

1,452

0,384

22,869

23,253

11,626

3,000

34,879

1,744

0,384

26,532

26,916

13,458

D

13,458xD

0,673xD

Equivalènci
a per tipus
de terreny
(C)

Valor de
l’aprofitame
nt (Euro
/unitat de
mesura)
(A+B)x(C)

2,000

14,171

5% Total
tarifa
(Euro/Unita
t de
mesura)
(A+B)x(C)x
0,05
0,709

(euros/ml)

(euros/ml)

GRUP IV ALTRES
VALOR UNITARI
INSTAL·LACIÓ

Tipus
A

Per cada metre
quadrat de superfície
en planta realment

RM

SÒL
(Euro/
m2) (A)

Construc
ció
(Euro/
2
m ) (B)

Immobl
e
(Euro/
m2)
(A+B)

0,5
(A+B)
0,5

0,384

13,787

14,171

7,086

2

(m /ml)

Tipus
B

ocupat de subsòl en
tota la seva
profunditat
Per cada metre
quadrat de superfície
ocupada en planta
realment ocupada en
el sòl o en vol en tota
la seva altura

0,384

10,366

10,750

Ordenança fiscal modificada per acord de ple del dia
Publicació inicial BOPL 217
Publicació definitiva BOPL 246
Expedient núm. 297/2014-TI018

5,375

1,000

5,375

0,269

(m2/m2)

(euros/m2)

(euros/m2)

05-11-2014
12-11-2014
24-12-2014

ORDENANÇA FISCAL NÚM.4.9

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL.

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst en els articles 57, 20 i 24.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies
públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que
resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es
regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudi de la utilització privativa, o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d'empreses
o entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de subministraments que resultin
d'interès general o afectin a la generalitat o una part important del veïnat.
2. L'aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei
de subministrament s'hagin d'utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen
el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular
d'aquelles.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits en els apartats anteriors, els
subministraments d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació, que es
prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes fixes que ocupen el domini públic
municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l'exclusió expressa de
l'exacció d'altres taxes derivades de la utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en
el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la prestació dels serveis
de subministraments d'interès general.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
que resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, tals com
els de proveïment d'aigua, subministrament de gas, electricitat i altres anàlegs, així com també
les empreses que exploten la xarxa de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica,
televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A
aquests efectes, s'inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les empreses
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores al fet que
es refereix l'apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les
quals s'efectuïn els subministraments com si, no sent titulars d'aquestes xarxes, ho són de drets
d'ús, accés o interconnexió a les mateixes.
3. També seran subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que
prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació al mercat, conforme al previst en els
articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 novembre, general de telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es
preveu en els apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i el
vol de la via pública, regulada en l'Ordenança fiscal corresponent.

Article 4. 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 als límits 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. Podran transmetre's els deutes reportats en la data d'extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidades.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d'extinció o
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin
beneficiaris de l'operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats al fet 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 partíceps o cotitulars d'aquestes entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les
quals es refereixen els apartats anteriors s'exigiran als successors d'aquelles, fins al límit del
valor de la quota de liquidació que els correspongui.
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. La
seva responsabilitat s'estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats al fet que es refereix l'article 35.4 de la Llei General
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c) 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.
S'exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els
actes necessaris de la seva competència per al compliment de les obligacions tributàries fins
als límits següents:
- Quan s'han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les
sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries reportades, que es
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu
pagament o haguessin pres mesures causants de la falta de pagament.
b) Els integrants de l'administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no
haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries
reportades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst en la
Llei General Tributària.
Article 5. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudi 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 d'aquesta Ordenança.

2. Quan per al gaudi de l'aprofitament especial al fet que es refereix l'apartat anterior, el
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, 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 titular de la xarxa, per l'ús de la mateixa.
3. A l'efecte dels apartats anteriors, tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la
facturació aquells que, sent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com
a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de
l'activitat ordinària; només s'exclouran els ingressos originats per fets o activitats
extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d'ingressos bruts les facturacions pels conceptes
següents:
a) Subministraments o serveis d'interès general, propis de l'activitat de l'empresa que
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei
d'interès general propi de l'objecte de l'empresa, incloent els enllaços a la xarxa, engegada,
conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions
propietat de l'empresa.
c) Lloguers, cànons, o drets d'interconnexió percebuts d'altres empreses subministradores de
serveis que utilitzin la xarxa de l'entitat que té la condició de subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l'ús dels comptadors, o altres mitjans
utilitzats en la prestació del subministrament o servei.
i) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l'activitat pròpia de les empreses
subministradores.
4. No s'inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no
constitueixin un ingrés propi de l'entitat que és subjecte passiu de la taxa.
5. No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents:
a) Les subvencions d'explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, tret que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que s'han d'incloure en els ingressos bruts definits
en l'apartat 3.
c) Els ingressos financers, com a interessos, dividends i qualssevol uns altres de naturalesa
anàloga.
d) Els treballs realitzats per l'empresa per al seu immobilitzat.
i) Les quantitats procedents d'alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades
en l'article 3 d'aquesta Ordenança, són compatibles 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 empreses siguin subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l'1,5 per 100 a la base imposable definida en
aquest article.
Article 6. Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural excepte els supòsits d'inici o cessament en
la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del

subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les
següents regles:
a) En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres
que resten per finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l'alta.
b) En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que correspongui als
trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent aquell en què s'origina el
cessament.
2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments
següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de
sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudi de l'aprofitament especial al fet que es refereix l'article 1 d'aquesta ordenança
no requereixi llicència o autorització, des del moment en què s'ha iniciat el citat aprofitament. A
aquest efecte, s'entén que ha començat l'aprofitament especial quan s'inicia la prestació de
serveis als usuaris que ho sol·licitin.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen
durant diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període
impositiu comprendrà l'any natural.
Article 7. Règim de declaració i ingrés
1. S'estableix el règim d'autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre
natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei
d'interès general, comporta l'obligació de fer constar aquesta circumstància en l'autoliquidació
del trimestre corresponent així com la data de finalització.
2. Es podrà presentar la declaració final l'últim dia del mes següent o l'immediat hábil posterior a
cada trimestre natural. Es presentarà a l'Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d'ingressos percebuts per
cadascun dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l'article 5.3 d'aquesta
Ordenança. L'especificació referida al concepte previst en la lletra c) de l'esmentat article,
inclourà la identificació de l'empresa o empreses subministradores de serveis a les quals s'hagi
facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d'ingressos declarats pels subministraments al fet que es refereix l'apartat a) de
l'esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o
altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d'acreditar la quantitat satisfeta als titulars
de les xarxes amb la finalitat de justificar la minoració d'ingressos al fet que es refereix l'article
5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de
l'empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. S'expedirà un document d'ingrés per a l'interessat, que li permetrà satisfer la quota en els
llocs i terminis de pagament que s'indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts es derivi una
liquidació de quota inferior a 6 euros, s'acumularà a la següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat en el punt 2 d'aquest article
comportarà l'exigència dels recàrrecs de extemporaneitat, segons el que preveu l'article 27 de la
Llei General Tributària.
6. L'empresa “Telefònica d'Espanya, S.A.O.”, a la qual va cedir Telefónica, S. A. els diferents
títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de
satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l'1,9 % dels seus
ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament. Les restants empreses de el “Grup
Telefónica”, estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança.

Article 8. Infraccions i sancions
1. La falta d'ingrés del deute tributari que resulta de l'autoliquidació correcta de la taxa dins dels
terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada en l'article 191
de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article.
2. La resta d'infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió,
inspecció i recaptació d'aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que es preveu
en la Llei General Tributària, en el Reglament General de les actuacions i els procediments de
gestió i inspecció tributàries, aprovat per Reial decret 1065/2007 i en l'Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret Públic municipals.
3. La falta de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquesta taxa constitueix una infracció
tributària tipificada en l'article 192 de la Llei General Tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l'esmentat article.
Disposició addicional 1a. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquelles en què es facin
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,
en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris que
porten causa.

Ordenança fiscal modificada per acord de ple del dia
Publicació inicial BOPL 217
Publicació definitiva BOPL 246
Expedient núm. 297/2014-TI018

05-11-2014
12-11-2014
24-12-2014

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.10
ANNEX NÚM. 9 A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICOADMINISTRATIVES.

TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA
Per a la regulació d’aquesta taxa serà d’aplicació, independentment de la normativa aplicable
amb caràcter general, l’Ordenança General Municipal de Gestió, Inspecció i Recaptació,
l’Ordenança Núm. 2.1, general de taxes, i el reglament del servei o activitat. En defecte d’aquest
s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i les que en aquest annex s’hi inclouen.
Article 1. Fet imposable
1. La retirada, trasllat i si s’escau sojorn d’aquells vehicles els conductors dels quals advertits
per movilitzar-los per l’Ajuntament, no ho hagin fet o aquells altres que romanguin abandonats o
estacionats abusivament de forma que impedeixin o destorbin greument la circulació, hi
signifiquin un perill o privin a altres ciutadans a exercir els drets que li reconeix el Codi de
Circulació, les Ordenances Municipals o altra normativa aplicable. A part de la normativa citada
especialment, l’obligació de contribuir neix per aplicació de l’article 292 del Codi de Circulació
actual.
Article 2. Tarifa
1. Els vehicles retirats de la via pública com a conseqüència del fet imposable abans
esmentat, meritaran la quantitat de 35,90 € si el servei és prestat per l’Ajuntament, en
cas contrari el 100% de l’import facturat per l’industrial que hagi realitzat el servei més
un 20% com a conseqüència de les despeses generals i d’adminstració motivades per
aquesta actuació.
2. Per cada dia de sojorn al dipòsit municipal addicional a les 24 hores següents a la
retirada de la via púbica: 3,60 €.
Tarifes arrodonides a 0 o 5.

Article 3. Normes de aplicació.
1. Per l’entrega del vehicle caldrà acreditar la titulació del mateix o l’autorització corresponent
per al seu ús, així com el dipòsit previ de la taxa.
2. L’encarregat del dipòsit portarà un llibre de registre en el qual anotarà per ordre d’entrada,
tots els vehicles dipositats, el dia de sortida i els drets acreditats.
3. Si el vehicle no ha estat retirat del dipòsit en el termini de 8 dies, ni s’han fet efectius els
drets acreditats es procedirà a la seva exacció per la via de constrenyiment i s’iniciarà el
procediment per a la seva alienació.
Diligència:
Faig constar que el precedent annex ha esta aprovat amb els mateixos requisits i formalitats
que l’ordenança general.
Ordenança fiscal aprovada
Publicació al BOPL 157
ADEF
Expedient núm. 1988-174
Ordenança fiscal modificada
Publicació al BOPL 156
APROV
Expedient núm. 2001-420
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 157

09-10-1989
30-12-1989
H-1705
13-11-2001
29-12-2001
08/11/2004
7-11-2002
31-12-2002

Expedient núm. 2002-244
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 157
Expedient núm. 2002-441
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 162
Expedient núm. 2004-410
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 178
Expedient núm. 2005-412

APROV

09/19/2003
4-11-2003
23-12-2003

APROV

fcf
3-11-2004
23-12-2004

APROV

fcf
10-11-2005
29-12-2005

APROV

fcf

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.11
ANNEX NÚM. 10 A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICOADMINISTRATIVES.

TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES I APROFITAMENTS ESPECIALS DE LA VIA
PÚBLICA O ALTRES TERRENYS D'ÚS PÚBLIC
Les normes reguladores d’aquesta taxa i de l’aprofitament, servei o activitats al que es refereix,
independentment de la regulació aplicable amb caràcter general, l’Ordenança General Municipal
de Gestió, Inspecció i Recaptació, l’Ordenança núm. 4.1. general de taxes, i el reglament del
servei o activitat. En defecte d’aquest s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i
les que en aquest annex s’hi inclouen.
Article 1. Objecte.
Les utilitzacions privatives o els aprofitaments especials de la via pública i altres terrenys d’ús
públic determinades a les tarifes, per taules i cadires, marquesines, tendals, jardineres,
màquines expenedores i altres elements similars amb finalitats comercials o anàlogues.
Article 2.Tarifes.
Tarifa primera: Ocupació amb taules i cadires i altres elements similars amb finalitat lucrativa,
d’acord amb que estableix l’OM de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires, i elements
similars. És condició indispensable per a l’efectivitat d’aquest aprofitament el manteniment en
perfectes condicions d’ornat, neteja, salubritat i seguretat de tot l’espai ocupat. L’incompliment
d’aquesta norma, independentment de les sancions que puguin aplicar-se serà condició
suficient perquè automàticament l’Alcalde pugui deixar sense efecte aquest aprofitament. La
taxa s’aplicarà atenent a la corresponent autorització, llevat de l’excés acreditat d’aquesta on la
quantitat liquidada haurà de ser la realment ocupada.
- Per cada metre quadrat: 12 € a l’any.
Tarifa segona: Ocupació amb els elements que a continuació s’hi esmentaran.
És condició indispensable per a l’efectivitat d’aquest aprofitament el manteniment en perfectes
condicions d’ornat, neteges i salubritat de tot l’espai ocupat, durant i al finalitzar l’ocupació.
L’incompliment d’aquesta norma, independentment de les sancions que puguin aplicar-se serà
condició suficient perquè automàticament l’Alcalde pugui deixar sense efecte aquest
aprofitament.
A) Venda ambulant.
-Per cada metre lineal ocupat sense que hom disposi de reserva d’espai: 2,50 € al dia
(mínim de 12 € al dia per parada).
-Per cada metre lineal ocupat disposant de reserva d’espai (per ex. mercat setmanal): 2 € al
dia.
B) Espectacles.
- Pel terreny ocupat fins a 500 m2 per la instal·lació d’un circ o espectacles semblants:
43,10 € al dia.
C) Atraccions firals (Fires, Festa major i similars)
2
 Atraccions de més de 150 m2: 0,075 €/m
 Atraccions de menys de 150 m2, jocs i casetes de tir i parades de venda de
productes: 15 €/dia
D) Malgrat el que preveuen les tarifes anteriors, quan les característiques de l’ocupació o els
interessos municipals ho aconsellin es podrà pactar amb els subjectes passius una altra taxa,
considerant-se a aquests efectes un aprofitament adjudicat per licitació.

Tarifa tercera: Aprofitament de pastures. Mitjançant disposició de l’Alcaldia que es notificarà als
subjectes passius i se li donarà publicitat es determinaran les condicions dels aprofitaments i
les tarifes aplicables, les quals s’inclouran al corresponent padró. Cas de ser les mateixes que
en l’actualitat, no serà necessària aquesta resolució.
Tarifa quarta:
Utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials
de construcció, runes, tanques, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues.
Es condició indispensable per a l’efectivitat d’aquest aprofitament el manteniment en perfectes
condicions d’ornat, neteja, salubritat i seguretat de tot espai ocupat. L’incompliment d’aquesta
norma, independentment de les sancions que puguin aplicar-se serà condició suficient perquè
automàticament l’Alcalde pugui deixar sense efecte aquest aprofitament.
No podrà iniciar-se aquest aprofitament sense la prèvia autorització de l’Ajuntament que és
discrecional.
a) Imports per cada tipus d’aprofitament
a1) Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, vagons per a la seva recollida o
dipòsit, materials de construcció, bastides, grues, tanques, caixes de tancaments, siguin o no per
a obres i altres aprofitaments anàlegs.:
Per cada metre quadrat o fracció, al mes:
a1.1)En carrers del nucli de TREMP .............................................. 5,35 €
a1.2) En carrers de la resta de nuclis del municipi. ...................... 1,75 €
a2) Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estintols, i altres elements
anàlegs.
Per cada unitat, al mes:
a2.1) En carrers del nucli de TREMP... ........................................... 1,75 €
a2.2)En carrers de la resta de nuclis del municipi ............................ 0,55 €
a3) En qualsevol cas la quota mínima a abonar no podrà ser inferior a 59,20 €
a4) Quan l’aprofitament estigui vinculat a l’execució d’obres majors, simultàniament amb
l’atorgament de la llicència, caldrà dipositar una fiança de 2.400 € per garantitzar que no es
causin danys al domini públic i altres propietats municipals i si s’escau procedir a reparar-ne els
que es causin. Aquesta xifra podrà modificar-se en supòsits degudament acreditats, previ
l’informe dels serveis tècnics municipals.
b) Normes particulars d’aplicació de les tarifes
b1) Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en aquesta
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on hi
consti la superfície de l’aprofitament. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es
pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.
Els serveis tècnics municipals 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
havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions
complementàries que s’escaiguin.
b2) En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de
l’import ingressat, si aquest s’ha efectuat per autoliquidació prèvia a l’atorgament.
b3) Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques, les jurídiques i els ens als
quals es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que són els següents:
* A títol de contribuent
a) Els propietaris dels immobles sobre els quals es realitzin les construccions, instal·lacions
o obres, sempre que siguin també titulars o propietaris de les obres.
b) Els titulars o propietaris de les construccions, instal·lacions o obres quan no siguin
propietaris de l’immoble sobre el qual es realitzen.
* A títol de substitut del contribuent.
Els que sol·licitin les llicències municipals o facin les construccions, les instal·lacions o les
obres sense llicència, sempre que no siguin els contribuents

b4) 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, llevat que,
expressament s’indiqui una altra data. En aquest cas, prèviament a l’inici de l’aprofitament el
subjecte passiu haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament i abonar l’import corresponent. En cas
contrari la taxa aprovada s’incrementarà en un 25%.
b5) Les quantitats que en resultin d’aplicar aquestes tarifes a cada aprofitament, quan estiguin
vinculades a l’execució d’obres, s’aplicaran per un període mínim de 6 mesos i hauran
d’abonar-se abans de l’inici de l’aprofitament. Això no obstant, si l’aprofitament realitzat un cop
finalitzat ha tingut una durada inferior a aquest període, l’Ajuntament, un cop comprovat que no
s’ha produït cap dany al domini públic i altres propietats municipals, procedirà a retornar
l’excés recaptat, prèvia petició del subjecte passiu. Es fa constar expressament que aquest
excés recaptat es considerarà, a tots els efectes, una fiança, podent-se destinar a reparar els
danys causats, si no ho fa el subjecte passiu.
Si dos mesos abans de la finalització del termini meritat no s’ha sol·licitat que es comprovi que no
s’ha causat cap dany al domini públic, i si s’escau la devolució de l’excés recaptat sobre
l’aprofitament real, l’Ajuntament emetrà una nova liquidació per un import equivalent al 50% de la
liquidació inicial, en el supòsit d’obres menors i mitjanes o del 100% en el supòsit d’obres majors,
que legitimarà l’aprofitament per a la meitat del termini inicialment autoritzat, en el primer cas o el
mateix en el cas d’obres majors, llevat que expressament, d’ofici o a instància de l’interessat
s’acordi una pròrroga per un termini diferent, adequant-se la quota en conseqüència.
La mateixa operació es farà per a les successives pròrrogues.
b6) Les quantitat exigibles d’acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o
realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius,
llevat que expressament s’acordi altrament.
b7) Sense perjudici d’allò previst als apartats anteriors, l’Ajuntament podrà establir l’obligatorietat
de dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir al
gaudiment de l’aprofitament especial esmentat.
b8) Si l’aprofitament s’inicia sense disposar de la corresponent autorització, o sense haver abonat
l’import meritat, i sempre i quan l’Ajuntament l’autoritzi posteriorment, s’aplicaran les tarifes
esmentades incrementades en un 25%, entenent-se iniciat des del moment en què s’ha pogut
constatar aquest fet, per qualsevol mitjà.
b9) Finalitzat l’aprofitament els subjectes passius o substituts del contribuent hauran de comunicarho a l’Ajuntament que procedirà a comprovar l’estat del domini públic afectat.
Un cop s’hagi constatat que no s’han causat danys al domini públic i altres propietats o cas
d’haver-se produït, s’han reparat adequadament, es procedirà a retornar la fiança dipositada.
En cas contrari es requerirà a aquestes persones perquè sota les directrius dels serveis tècnics
municipals, i pels terminis que es fixin, procedeixin a la seva restauració, i reparació. Davant de
l’incompliment, l’Ajuntament, independentment de la incoació de l’expedient previst a l’art. 175
del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, procedirà a l’execució subsidiària, amb càrrec a la fiança
dipositada, i si aquesta és insuficient, amb càrrec a qualsevol quantitat que l’Ajuntament l’hagi
d’abonar per qualsevol concepte.
b10) Amb independència de les normes dictades per l’Ajuntament, qualsevol ocupació del
domini públic haurà de realitzar-se respectant escrupolosament les normes de seguretat,
protecció i senyalització, sent responsable a tots els efectes la persona que hagi sol·licitat
l’aprofitament o el realitzi efectivament.
b11) La realització de l’aprofitament, amb o sense llicència, suposa l’acceptació de les normes
previstes en aquesta ordenança, i qualsevol altra que sigui d’aplicació.
Tarifa cinquena: Utilització privativa o aprofitament especial per l’entrada de vehicles a través de
les voreres amb o sense reserva d’aparcament i qualsevol altre tipus d’aparcament exclusius,
càrrega i descàrrega de mercaderies i altres.
Per a l’efectivitat d’aquest aprofitament és necessari que el subjecte passiu executi al seu
càrrec les obres necessàries, de conformitat amb l’informe dels serveis tècnics municipals. Es
podrà exigir el dipòsit d’una fiança i la instal·lació al seu càrrec d’un senyal, determinat per
l’Ajuntament, que identifiqui l’aprofitament.

- Per la part de via pública necessària per a la constitució de l’aprofitament, amb reserva
d’aparcament que permeti el lliure accés a la part beneficiada de l’immoble 15 € per metre
lineal o fracció i any.
-Per la part de via pública necessària per a la constitució de l’aprofitament, sense reserva
d’aparcament 4,00 € per metre lineal o fracció i any.
Tarifa sisena: Utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús públic per a l’obertura
de sondatges o rases així com per la remoguda de la superfície (paviment, voreres, etc.).
Per a l’efectivitat d’aquest aprofitament és necessari que el subjecte passiu executi al seu
càrrec les obres necessàries, de conformitat amb l’informe dels serveis tècnics municipals.
A part de les despeses necessàries per tornar a deixar en perfecte estat el terreny utilitzat i
mantenir-lo en iguals condicions si l’aprofitament és continuat es meritaran els següents preus:
- Per la fracció de terreny utilitzada per a aprofitaments de caràcter general: 5,70 € per cada m2
o fracció afectat.
- Per l’obertura de sondatges, rases o cales de fins 1 metre d’ample: 4,70 € per cada metre
lineal. Per cada metre d’ample o fracció que excedeixi d’un el preu s’incrementarà en un
100%.
- Previ a l’inici de l’aprofitament haurà de dipositar la quantitat de 22,70 € per cada m2 o fracció
de terrenys afectats en concepte de fiança, que es retornarà un cop executat l’aprofitament i
comprovat que no s’han causat perjudicis al domini públic.
Tarifes arrodonides a 0 o 5.
Article 3. Aprofitaments per licitació.
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’adjudiquin per licitació pública, l’import de la
taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o adjudicació. S’entendrà que hi ha licitació pública en els supòsits d’autorització
d’instal·lació de parades per a fires comercials i altres ocupacions semblants en els que hi pugui
haver més interessats que llocs a adjudicar.
Article 4
El pagament de les taxes per aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o que
ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o
prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de l’aprofitament i amb les
sancions o altres mesures que correspongui.
Article 5
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic que correspongui,
s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o
reparació i a dipositar prèviament el seu import.
Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor del
béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.
L’Ajuntament no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què
es refereix aquest article
Disposició final.
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 01.01.99 i seguirà vigent fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Ordenança fiscal aprovada
Publicació al BOPL 157
Expedient núm. 1998-324
Ordenança fiscal modificada
Publicació al BOPL 160
Expedient núm. 1999-455
Ordenança fiscal modificada
Publicació al BOPL 156

28-12-1998
31-12-1998
ADEF

29-12-1999
30-12-1999

ADEF

03/27/2001
13-11-2001
29-12-2001

APROV
Expedient núm. 2001-420
08/11/2004
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 157
APROV
Expedient núm. 2002-244
09/19/2003
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 157
APROV
Expedient núm. 2002-441
fcf
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 162
APROV
Expedient núm. 2004-410
fcf
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 178
APROV
Expedient núm. 2005-412
fcf
Ordenança fiscal modificada per acord de ple del dia
Publicació inicial BOPL 215
Publicació definitiva BOPL 247
Expedient núm. 503/2017-TI119

7-11-2002
31-12-2002
4-11-2003
23-12-2003
3-11-2004
23-12-2004
10-11-2005
29-12-2005
06-11-2017
08-11-2017
28-12-2017

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.12
ANNEX NÚM. 11 A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICOADMINISTRATIVES.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE MÚSICA
Les normes reguladores d’aquesta taxa i de l’aprofitament, servei o activitats al que es refereix,
independentment de la regulació aplicable amb caràcter general, l’Ordenança General Municipal
de Gestió, Inspecció i Recaptació, l’Ordenança núm. 4.1. general de taxes, i el reglament del
servei o activitat. En defecte d’aquest s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i
les que en aquest annex s’hi inclouen.
Article 1. Objecte
Prestació del servei d’Escola Municipal de Música
Article 2. Subjecte passiu
Els usuaris dels serveis de l’escola de música. Si els beneficiaris del servei són menors estaran
obligats al pagament del preu els seus representants legals.
Article 3. Tarifa
anual

24,15 €

Sensibilització

mensual

24,15 €

Iniciació (1r curs)

mensual

24,15 €

Iniciació (2n curs)

mensual

48,00 €

Nivell elemental (1r curs )

mensual

55,00 €

Nivell elemental (2n curs )

mensual

60,00 €

Nivell elemental (3r curs)

mensual

65,00 €

Nivell elemental (4t curs)

mensual

75,00 €

Nivell elemental (5è curs)

mensual

75,00 €

mensual

80,00 €

Taller elemental

mensual

70,00 €

Nivell mitjà

mensual

75,00 €

Aula moderna

mensual

60,00 €

Taller adults

mensual

60,00 €

Educació especial

mensual

25,00 €

1 Sessió de cant coral

mensual

10,00 €

1 Sessió de xerrada-taller

mensual

15,00 €

1 Sessió de conjunt instrumental

mensual

20,00 €

Matrícula
Formació bàsica

Nivell elemental

Nivell professional
Nivell professional
Formació complementària

Aula oberta

Segon instrument

Segon instrument

mensual

25,00 €

Si el segon instrument és aula tradicional

mensual

15,00 €

mensual

30,00 €

Aula tradicional
1 sessió d’instrument col·lectiva (gralla o acordió
diatònic) + 1 sessió de cant coral (optatiu)

Aquests imports són irreductibles a excepció dels corresponents als mesos d’inici i finalització
del curs escolar, i de les bonificacions que s’aplicaran en els següents supòsits:
a) 10% de bonificació quan el subjecte passiu sigui membre d’una família nombrosa o
monoparental.
b) 20% de bonificació en la quota de cada subjecte passiu quan formi part d’una família, més
d’un membre de la qual, sigui usuari del servei.
Les baixes hauran de notificar-se amb 15 dies d’anticipació i tindran efectes des de el primer dia
del trimestre natural següent (1 de gener, 1 d’abril, de juliol i 1 d’octubre).
Cas que algun rebut no sigui satisfet per causa aliena a aquest Ajuntament, s’imputaran com a
deute les despeses ocasionades per aquest impagament.
Article 4. Banc d’Instruments
Fiança: per la cessió d’ús dels instruments propietat de l’escola de música:
Ús d’instrument

Fiança a dipositar

100,00 €

Cessió d’ús:
Material

Tarifa

Acordió 48 baixos

10€/mes

Acordió 80 baixos

10€/mes

Instruments Orff

10€/mes

Teclat Casio

10€/mes

Flauta travessera

10€/mes

Guitarra petita 580mm*

10€/mes

Guitarra mitjana 630mm*

10€/mes

Guitarra gran 665mm*

10€/mes

Guitarra elèctrica petita*

10€/mes

Amplificador

10€/mes

Violoncel gran*

10€/mes

Violoncel petit*

10€/mes

Violí ½*

10€/mes

Violí ¾*

10€/mes

Violí 4/4*

10€/mes

Clarinet

10€/mes

* Els instruments de corda caldrà retornar-los amb les cordes noves.
Disposició final.
La present ordenança fiscal entrarà l’endemà de la seva publicació definitiva i seguirà vigent fins
a la seva modificació o derogació expressa.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.13
ANNEX NÚM. 12 A L’ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICOADMINISTRATIVES.
TAXA PER A VISITES GUIADES A LLOCS D’INTERÉS CULTURAL I PATRIMONIAL, A
MUSEUS I EXPOSICIONS.
Les normes reguladores d’aquesta taxa i de l’aprofitament, servei o activitat al que es refereix,
independentment de la regulació aplicable amb caràcter general, seran les previstes a
l’Ordenança General Reguladora de Taxes d’aquest Ajuntament, i als corresponents
reglaments d’ús o funcionament. En defecte d’aquest, s’aplicaran aquelles normes que
l’Ajuntament determini i les que en aquest annex s’inclouen.
Article 1. Fonament i naturalesa
El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat desenvolupada amb motiu de les visites
culturals a museus o exposicions, en grup o de forma individual, i visites guiades a llocs
d’interès cultural, patrimonial, històric o artístic i centres similars.
Article 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, els que es beneficien
dels serveis o activitats prestats o realitzats per l’Ajuntament de Tremp i altres entitats que en
depenguin i que realitzin les activitats descrites en els articles precedents.
Article 3. Quantia
a) La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà fixada a les tarifes
contingudes a l’apartat següent, per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
b) Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents:
CONCEPTE
Entrades normals
Entrada individual
Entrada de grup (grups de més de 10 persones)
Entrada infantil (de 6 a 12 anys)
Entrada majors de 65 anys
Entrada amb Carnet Jove
Entrada si has visitat el Museu Hidroelèctric de Capdella (presentant
tiquet de visita durant l’any en curs)
Entrada amb carnet de família nombrosa o família monoparental
Entrades gratuïtes
Menors de 6 anys
Dia internacional dels Museus el 18 de maig
Grups a través de l’EDA de Tremp
Taller Obre els ulls a la llum
Tarifa única (preu per persona independentment adult o infant)

PREUS
4 euros
3 euros per persona
3 euros
3 euros
3 euros
3 euros
3 euros
gratuït
gratuït
gratuït
6 euros

c) En els casos no especificats en els supòsits anteriors, s’aplicaran les tarifes
corresponents en funció de la utilització, sent aplicables els imports d’aquestes taxes,
juntament amb altres possibles activitats en l’àmbit del terme municipal de Tremp, i no
especificats en aquesta ordenança.
Article 4. Condicions de pagament
a) L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix quan s’inicia la
prestació dels serveis o activitats de visites a museus, exposicions i visites guiades a
llocs d’interès cultural, patrimonial, històric o artístic i centres similars.

b) El pagament s’efectuarà en el moment d’accedir als recintes, o a l’inici de les visites
guiades. Aquest pagament es podrà fer efectiu al mateix moment d’adquisició de la/les
entrada/es, o bé de la forma que s’estipuli al moment de fer la reserva, sempre i quan,
aquest mitjà de pagament sigui possible de realitzar en el lloc de venda de les entrades
o concertació de les visites.
Article 5. Altres condicions
a) En el cas de visites, o activitats a grups de més de 10 persones, és necessària la prèvia
concertació de la visita.
b) Les visites a l’Espai Patrimonial de la Central Hidroelèctrica de Talarn es realitzaran
sempre en l’horari estipulat, respectant la senyalització i amb guia autoritzat en grups de
no més de 30 persones.
Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació Al BOP. La seva vigència serà
fins que es produeixi la seva modificació o derogació expressa.

Ordenança fiscal modificada per acord de ple del dia
Publicació inicial BOPL 142
Publicació definitiva BOPL 172
Expedient núm. 453/2015-TI117
Ordenança fiscal modificada per acord de ple del dia
Publicació inicial BOPL 92
Publicació definitiva BOPL 127
Expedient núm. 486/2016-TI116

18-07-2016
26-07-2016
07-09-2016
08-05-2017
15-05-2017
03-07-2017

ORDENANÇA NÚM. 5.1
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.

Article 1
L’establiment, fixació, gestió o cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol
I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altres normes concordants sobre Hisendes Locals i,
supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril i en allò que no preveuen els textos anteriors,
són d’aplicació les previsions d’aquesta Ordenança, així com la general de Gestió Tributària
d’aquest Ajuntament, la qual s’aplicarà subsidiàriament i haurà d’interpretar-se analògicament.
Aquesta ordenança general de preus determina les normes generals aplicables, en defecte de
les més amunt esmentades, i remet als corresponents annexos quant a les específiques de
cada preu en concret
Article 2
Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local, sempre que no concorri
cap de les circumstàncies especificades a la lletra B) de l’art. 20.1 de la Llei 39/88 de 28 de
desembre, modificada per la Llei 25/98 de 13 de juliol.
Obligats al pagament
Article 3.
Independentment de les regles generals aplicables a aquest Ajuntament quant als subjectes
passius, substituts, etc. es fa constar que estan solidàriament obligats al pagament.
A) Els qui han sol·licitat la prestació del servei sempre que no s’esdevingui la circumstància
prevista en el paràgraf 2 de l’article 8.
B) Els qui gaudeixen o utilitzen els serveis o les activitats pels quals cal satisfer preus públics,
encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o prestació.
Article 4.
No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per als
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a
tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana
Article 5
El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats
o que ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o
prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de
l’aprofitament i amb les sancions o altres mesures que correspongui.
Naixement de l’obligació.
Article 6.
L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la pràctica de
l’activitat.
També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic, encara que no hagi estat
autoritzat.
Article 7
L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
Quan, per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic, l’activitat
administrativa no es presti, l’import esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit.

Article 8
Per al pagament del preu públic, l’Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general, en defecte dels quals s’aplicaran
les normes de l’ordenança general. 1.1, quan als terminis de cobrament, procediment
d’aprovació de matrícules o padrons, liquidacions, etc.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de
tracte successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural. Malgrat això, l’aprovació de
padrons o matrícules amb periodicitat diferent determinarà el venciment.
En tot altre supòsit, si el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix
en el moment de la notificació, en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.
Gestió dels preus públics
Article 9
L’administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei o d’aprofitament i pot, així
mateix, fer les comprovacions oportunes.
En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l’administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de
les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índex adients.
Article 10
L’administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei quan els qui estan obligats al pagament incompleixin
l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les
comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir el pagament
dels preus acreditats.
Article 11
Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l’administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el
tipus d’interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de l’obligació.
Article 12
Al cap de sis mesos del venciment, l’Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via
de constrenyiment. El procediment executiu s’inicia amb l’expedició de la certificació de dèbit
corresponent i la justificació d’haver-se intentat el cobrament o haver-se fet el seu requeriment.
Establiment i fixació dels preus públics.
Establiment i fixació dels preus públics
Article 13
L’establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les seves
facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei
7/1985, de 2 d’abril.
L’Ajuntament pot atribuir als seu organismes autònoms la fixació dels preus públics establerts
pel mateix ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte
quan els preus no cobreixin el seu cost.
Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els
consorcis salvat que hi hagi una indicació diferent en els seus estatuts.
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d’enviar a l’Ajuntament una
còpia de la proposta i de l’estat econòmic d’on es desprengui que els preus públics cobreixen el
cost del servei.

Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen
l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el
regula.
En el supòsit de prestació de serveis en règim de gestió indirecta podrà preveure’s la delegació
de les funcions de Recaptació del preu corresponent al de les normes d’ adjudicació.
Article 14
Els Preus Públics, atès que no tenen caràcter d’ingressos de naturalesa tributària s’aprovaran
definitivament sense informació pública prèvia per l’òrgan competent, determinat a l’article
anterior, i tindran la consideració d’actes administratius adreçats a una pluralitat indeterminada
d’interessats.
Article 15
Els preus públics hauran de ser publicats al Butlletí Oficial de la Província per tal que siguin
puguin ser executius, tal com preveuen els articles 59.5 i 60 de la Llei 30/98 de 26 de
novembre.
Aquesta publicació, per tant, haurà de contenir el text íntegre de la resolució, la indicació de si
és o no definitiva en via administrativa, els recursos que procedeixin, l’òrgan davant el que han
de presentar-se i el termini, tal com l’article 58 de la llei esmentada preveu.
Article 16
L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de satisfer,
com a mínim, el cost del servei prestat o l’activitat practicada.
Article 17
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin,
l’Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en els dos articles anteriors i
caldrà consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de
la diferència.
Article 18
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l’article anterior, inclosa la falta de
capacitat econòmica, a part d’aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei
(com la quantia o la intensitat de la utilització o l’aprofitament, l’època o el moment en què es
produeix, etc.) i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei.
Article 19
En tot expedient d’ordenació de preus públics ha de figurar l’estudi econòmic corresponent.
Article 20
No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents:
A) Abastament d’aigua en fonts públiques.
B) Enllumenat de les vies públiques.
C) Vigilància pública en general.
D) Protecció civil.
E) Neteja de la via pública.
F) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
Disposició final.
La present ordenança entrarà en vigor el dia 01.01.99 i seguirà vigent fins a la seva modificació
o derogació expressa.

Ordenança fiscal aprovada
Publicació al BOPL 157
Expedient núm. 1998-324

28-12-1998
31-12-1998
ADEF

-

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.2
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA
Les normes reguladores d’aquest preu públic i de l’aprofitament, servei o activitats a què es
refereix, independentment de la regulació aplicable amb caràcter general, seran les previstes a
l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics d’aquest Ajuntament i al seu reglament. En
defecte d’aquest, s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i les que en aquest
annex s’inclouen.
Article1 Objecte.
Utilització del servei municipal de bàscules.
Article 2. Preu.
1,50 €
2,30 €
2,80 €
3,40 €

De 0 a 20 tones
Més de 20 fins a 30 tones
Més de 30 fins a 40 tones
Més de 40 tones en endavant
Tarifes arrodonides a 0.

Ordenança fiscal aprovada
Publicació al BOPL 157
Expedient núm. 1988-174
Ordenança fiscal modificada
Publicació al BOPL 157
Expedient núm. 1998-324
Ordenança fiscal modificada
Publicació al BOPL 156
Expedient núm. 2001-420
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 157
Expedient núm. 2002-244
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 157
Expedient núm. 2002-441
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 162
Expedient núm. 2004-410
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 178
APROV
Expedient núm. 2005-412

09-10-1989
30-12-1989
ADEF

H-1705
11-11-1998
31-12-1998

ADEF

156
13-11-2001
29-12-2001

APROV

08/11/2004
7-11-2002
31-12-2002

APROV

09/19/2003
4-11-2003
23-12-2003

APROV

fcf
3-11-2004
23-12-2004

APROV

fcf
10-11-2005
29-12-2005

fcf

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.3.
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE LA REGIDORIA D’ESPORTS
Les normes reguladores d’aquest preu públic i de l’aprofitament, servei o activitat al que es
refereix, independentment de la regulació aplicable amb caràcter general, seran les previstes a
l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics d’aquest Ajuntament, i al seu reglament. En
defecte d’aquest, s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i les que en aquest
annex s’inclouen.
Article 1. Objecte
Utilització dels serveis de la Regidoria d’Esports que a l’article següent s’esmenten.
Article 2. Preu
A) ABONATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICPALS
Classe “A” : de 6 a 17 anys
Classe “B” : de 18 anys en endavant
Classe “C”: dels jubilats i persones amb discapacitat del 33% o
superior
Classe “D” : en règim familiar, que comprèn el matrimoni i els fills
menors de 25 anys

17,30 €/any
29,15 €/any
15,35 €/any
58,30 €/any

- Durant el 4rt trimestre de l’any, les persones que s’abonin hauran de pagar la quota
corresponent a un trimestre.
- Al preu especial de les persones amb discapacitat de la classe “C”, no serà d’aplicació
quan la persona estigui inclosa en la classe “D” de règim familiar.
- Els menors de 18 anys amb necessitats econòmiques, i previ informe dels Serveis
Socials del Consell Comarcal del Pallars Jussà, podran fer ús dels serveis de la
Regidoria d’Esports sense necessitat de liquidar prèviament la quota d’abonat.
B) PISCINA MUNICIPAL
ENTRADES
Menor de 14 anys NO ABONATS
Major de 14 anys NO ABONATS
Menor de 14 anys ABONATS
Majors de 14 anys ABONATS

2,05 €
3,40 €
1,05 €
2,05 €

ABONAMENTS DE 25 BANYS
Menor de 14 anys NO ABONATS
Major de 14 anys NO ABONATS
Menor de 14 anys ABONATS
Major de 14 anys ABONATS

44,05 €
77,45 €
20,35 €
44,20 €

ABONAMENTS DE 10 BANYS
Menor de 14 anys NO ABONATS
Major de 14 anys NO ABONATS
Menor de 14 anys ABONATS
Major de 14 anys ABONATS

18,45 €
30,60 €
9,45 €
18,45 €

ENTRADES GRUP / COL·LECTIUS: preu per persona
Preu per grup de persones que pertanyen a una entitat amb
personalitat jurídica sense ànim de lucre.
Mínim 12 persones

1,00 €

ENTRADES MENORS:
El preu de les entrades de menors d’edat, s’aplicarà als infants a partir de 2 anys.
C) ALTRES SERVEIS

1- Per la utilització de les PISTES DE TENNIS DEL JONCAR
Abonats
No Abonats
Per la utilització de la llum a les instal·lacions esmentades
2- Per la utilització de la PISTA POLIESPORTIVA DEL PINELL
Abonats i no abonats
Per la utilització de la llum a les instal·lacions esmentades

Gratuït
8,00 €/hora
4,00 €/hora

Gratuït
4,00 € / 1/2 hora

3- Per la utilització del ROCÒDROM
Abonats
Associats SAM (Societat Amics de la Muntanya)
No Abonats

Gratuït
Gratuït
4,00 €

4- Per la utilització de les TELES ACROBÀTIQUES
Abonats
No Abonats

Gratuït
4,00 €

5- Per la utilització de la SALA DE MUSCULACIÓ i ZONA CARDIO
Abonats – quota mensual
Per la utilització de la ZONA CARDIO
Abonats menors entre 14 i 16 anys – quota mensual
6- Per la utilització de la SAUNA DEL PAVELLÓ DEL JUNCAR
Abonats una sessió
No Abonats una sessió
Abonats ( Bonus 10 sessions)
No Abonats ( Bonus 10 sessions)

17,00 €
10,00 €
4,00 €
9,00 €
25,00 €
75,00 €

7- Llicències d’ús privatiu de les següents instal·lacions esportives per part d’entitats o
associacions de fora del municipi de Tremp.
Aquestes tarifes s’aplicaran a les entitats o associacions de fora del municipi de Tremp,
excloent de la seva aplicació als clubs amb àmbit d’actuació del municipi de Tremp i
associacions que estiguin inscrites en el registre d’associacions sense ànim de lucre d’aquest
Ajuntament.
Les tarifes s’incrementaran per despeses extres de personal, quan les activitats es facin en dies
festius del personal.
A- Per la utilització de la PISTA POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ DEL JUNCAR, per
grups:
HORES
1h

IMPORT
15 €

B- Per la utilització de les PISTES POLIESPORTIVES DEL PAVELLÓ DEL CASAL I EL
CUB, per grups:
HORES
1h

IMPORT
10 €

C- Per la utilització de les SALES DE GIMNÀS DEL PAVELLÓ DEL JUNCAR, per
grups:
HORES
1h

IMPORT
10 €

D- Per la utilització de la SALA DE REUNIONS DEL PAVELLÓ DEL JUNCAR
HORES
1h o fracció

IMPORT
10 €

D- Per la utilització de la SALA DE REUNIONS DEL PAVELLÓ DEL JUNCAR
HORES
1h o fracció

IMPORT
10 €

E- Per la utilització del CAMP DE FUTBOL PEDRA SANTA
HORES
1h

IMPORT
32 €

F- Per la utilització d’una taquilla al pavelló Juncar
Curs escolar
1 any

IMPORT
5€

Les tarifes A, B, C i D d’aquest apartat podran obtenir una bonificació del 50% del preu públic,
quan acreditin que els grups s’allotgen en algun dels establiments turístics, tals com hotels,
hostals, albergs, RCPs, apartaments turístics, del municipi.
Es repercutiran les despeses de neteja o altres de manteniment i conservació que es prevegin,
quan l’ús de qualsevol instal·lació esportiva de titularitat municipal es realitzi amb caràcter
puntual i no els siguin d’aplicació les tarifes descrites amb anterioritat.
Els socis dels Patronats Municipals d’Esports, Ajuntaments o altres entitats que signin el
corresponent conveni amb l’Ajuntament de Tremp, gaudiran de les mateixes tarifes que els
Abonats dels serveis de la Regidoria d’Esports de Tremp.
Per la realització de cursets esportius i altres activitats es determinarà el preu, abans del seu
inici, per part de la Regidoria d’Esports a través d’un annex a aquesta ordenança.
Ordenança fiscal aprovada
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Ordenança fiscal modificada el dia
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Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 132
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Ordenança fiscal modificada el dia
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Publicació al BOPL 156
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Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 157
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Expedient núm. 2002-244
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Expedient núm. 2002-441
fcf
Ordenança fiscal modificada el dia
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APROVDEF
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Publicació al BOPL 24
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Ordenança fiscal modificada el dia
25-09-2013
Publicació al BOPL 182
4-10-2013
APROVDEF
Expedient núm. 434/2012-TI117
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Ordenança fiscal modificada el dia
23-12-2013
Publicació al BOPL 14
22-01-2014
APROVDEF
Expedient núm. 422/2013-TI119
26/02/2014
Ordenança fiscal modificada el dia
16-07-2014
Publicació al BOPL 138
21-07-2014
APROVDEF
Expedient núm. 422/2013-TI119
25/08/2014 // BOP176 15/09/2014
Ordenança fiscal modificada el dia
04-02-2015
Publicació al BOPL 29
12-02-2015
APROVDEF
Expedient núm. 297/2014-TI118
18/03/2015 // BOP68 10/04/2015
Ordenança fiscal modificada el dia
13-07-2015
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16-07-2015
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04/12/2015 BOP234
Ordenança fiscal modificada per acord de ple del dia
11-04-2016
Publicació inicial BOPL 72
15-04-2016
Publicació definitiva BOPL 133
13-07-2016
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Ordenança fiscal modificada per acord de ple del dia
08-05-2017
Publicació inicial BOPL 92
15-05-2017
Publicació definitiva BOPL 127
03-07-2017
Expedient núm. 486/2016-TI116

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.4.
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I ESPAIS PÚBLICS.
Les normes reguladores d’aquest preu públic i de l’aprofitament, servei o activitat al que es
refereix, independentment de la regulació aplicable amb caràcter general, seran les previstes a
l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics d’aquest Ajuntament, i al seu reglament. En
defecte d’aquest, s’aplicaran aquelles normes que l’Ajuntament determini i les que en aquest
annex s’inclouen.
Article 1. Objecte
Utilització dels serveis del Centre Cívic, Biblioteca, Escola Municipal de Música, Turisme, Espai
Cultural La Lira i altres serveis o espais públics.
Article 2. Preu
FOTOCÒPIES I IMPRESSIONS
Fotocòpia A4 1 cara
Fotocòpia A4 2 cares
Fotocòpia A4 color
Fotocòpia A3 b/n
Fotocòpia A3 color
Impressió A4 1 cara
Impressió A4 2 cares
Impressió A4 color
Impressió A3 b/n
Impressió A3 color
Impressions/Fotocopies A4 de foto a color

0,15 € / unitat
0,30 € / unitat
0,30 € / unitat
0,30 € / unitat
0,50 € / unitat
0,15 € / unitat
0,30 € / unitat
0,30 € / unitat
0,30 € / unitat
0,50 € / unitat
1 € / unitat

- En el cas de les entitats usuàries del C. Cívic, facin més de 1000 còpies en blanc i negre o
més de 500 còpies en color a l’any caldrà que paguin les fotocòpies que excedeixin d’aquest
número al preu general previst en aquest article.
- El carnets d’amic de la Lira i de soci de la Biblioteca són gratuïts, però si s’han d’emetre
duplicats, i no es pot acreditar el robatori a través de la corresponent denúncia, el cost del
duplicat serà de dos euros.
INTERNET
1a ½ hora o fracció
Posteriors connexions ½ hora o fracció
LLICÈNCIES D’ÚS PRIVATIU DE LES INSTAL·LACIONS
Centre Cívic
Sala d’actes 1hora o fracció
Sala d’Actes per a empreses de La incubadora
Sala de reunions 1hora o fracció
Sala de reunions per a empreses de La incubadora
Sala d’entitats 1hora o fracció
Telecentre 1hora o fracció
Telecentre per a empreses de La incubadora
Taller 1hora o fracció
Taller 1hora o fracció per empreses de La Incubadora
Ajuntament
Sala d’actes (Ajuntament) de dilluns a divendres
Sala d’actes (Ajuntament) dissabte, diumenge i festius
La incubadora
Lloguer mensual per ús del despatx compartit jove
Lloguer mensual per a ús del despatx compartit

Gratuït
0,50 € / unitat

15,00
6,00
10,00
6,00
7,00
15,00
6,00
10,00
6,00
30,00
100,00
30,00
50,00

Lloguer per empreses en itinerància 1hora o fracció
Lloguer per empreses en itinerància ús més de 8h (preu per dia)
Espai Cultural La Lira
Preu d’ús o lloguer per cada sessió o passi de l’activitat que s’autoritzi a La Lira
Despeses de neteja per cada sessió o passi de l’activitat autoritzada:
En actes de projecció audiovisual
En actes teatrals de petit format
En actes teatrals de mitjà format
En actes teatrals de gran format
En actes conferencials
Material
Projector i pantalla
Auriculars/cascs per pc

4,00
2,00
212,07
46,70
62,30
68,40
74,50
48,80
30,00
0,50

* preus sense IVA

El preu per a la realització de cursos es determinarà de forma específica en funció de l’estudi
econòmic realitzat a l’efecte, tenint en compte a part de les despeses estructurals les despeses
específiques de cada curs com personal, material i neteja.
Article 3. Forma de pagament
Els imports es faran efectius amb transferència bancària o en efectiu a l’Ajuntament de Tremp
al departament d’intervenció, amb el lliurament del rebut o factura corresponent.
En el cas de la realització de cursos el pagament es farà al compte corrent determinat
prèviament.
Article 4. Exempcions i bonificacions
1.- S’aplicaran exempcions i bonificacions en funció del nivell econòmic de l’usuari, a les entitats
sense ànim de lucre, entitats inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, col·lectius
susceptible d’especial interès.
Aquestes exempcions i bonificacions es decidiran en funció de la compatibilitat, horari i espai.
Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, i caldrà sol·licitar-los davant l’òrgan gestor dels
espais i edificis, havent d’aportar la documentació que els sigui sol·licitada a tal efecte.
La Junta de Govern local de forma justificada i per raons d’interès públic o social municipal
podrà atorgar bonificacions o reduccions en la determinació del deute tributari.
2.- Alhora estaran exemptes de pagament les activitats que es realitzin amb el suport o en
col·laboració amb l'Ajuntament, o dels seus organismes, o de consorcis en els quals participi.
3.- Les escoles del municipi podran utilitzar els espais de La Lira un cop a l’any de forma
gratuïta i per a la resta d’usos i activitats hauran d’abonar el preu d’ús o lloguer determinat en
aquest article.
Ordenança fiscal acordada el dia
Publicació al BOPL 178
Expedient núm. 2006-378
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 183
Expedient núm. 292/2009-TI116
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 162
Expedient núm. 304-2011-TI118
Ordenança fiscal modificada el dia
Publicació al BOPL 37
Expedient núm. 434/2012-TI117
Ordenança fiscal modificada el dia

APROV

APROVDEF

APROVDEF

APROVDEF

08-11-2006
30-12-2006
fcf
11-11-2009
31-12-2009
24/12/2009
09-11-2011
15-11-2011
22-12-2011 BOPL 185 –31-12-2011
19-12-2012
12-01-2013
25/03/2013 BOP 48
23-12-2013

Publicació al BOPL 14
22-01-2014
APROVDEF
Expedient núm. 422/2013-TI119
26/02/2014
Ordenança fiscal modificada el dia
04-02-2015
Publicació al BOPL 29
12-02-2015
APROVDEF 18/03/2015 // BOP68 10/04/2015
Expedient núm. 297/2014-TI118
Ordenança fiscal modificada per acord de ple del dia
18-07-2016
Publicació inicial BOPL 142
26-07-2016
Publicació definitiva BOPL 172
07-09-2016
Expedient núm. 453/2015-TI117
Ordenança fiscal modificada per acord de ple del dia
08-05-2017
Publicació inicial BOPL 92
15-05-2017
Publicació definitiva BOPL 127
03-07-2017
Expedient núm. 486/2016-TI116
Ordenança fiscal modificada per acord de ple del dia 06-11-2018
06-11-2018
Publicació inicial BOPL 219
13-11-2018
Publicació definitiva BOPL 103
29-05-2019
Expedient núm. X2019000147

