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DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT
PREFECTURA PROVINCIAL DE LLEIDA
EDICTO/EDICTE

10759

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la
autoridad competente, según la disposición adicional cuarta de la
Ley 6/97, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la
administración general del Estado, a las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfico, transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las
resoluciones serán firmes.
La autorización administrativa para conducir deberá entregarse
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firmeza de la
resolución, de lo contrario se ordenará su recogida por los
EXPEDIENTE
EXPEDIENT

DENUNCIADO
DENUNCIAT

250315243R
250322060R
250346877R
250332290R
250336915R
250315999R
259000773R
259005721R
250332380R
259014869R
250332487R
250329253R
250344872R
250338204R
250336127R
250330381R
250336972R
250194446R
250333725R
250333691R
250329900R
250336179R
250336818R
250338708R
250204763R
250196857R
250337834R
250347316R
250344184R
250333209R
250320193R
250306860R
259006104R
259003210R
259011579R
259003567R
250332990R
250332341R

MORENO, J
RODRIGUEZ, J
IBAÑEZ, F
SANDOVAL, D
LOPEZ, E
RODRIGUEZ, N
ALONSO, D
RUBIES, J
AGUILAR, A
TERRAZO DE, A
ARIAS, M
CAMINS, M
BOULFOO, D
FABREGAT, V
LAGARRIGA, R
AZAOUM, M
GALLART, J
HRYSHKOV, A
LINARES, J
PASCUAL, I
PEREZ, E
MADRID, M
CAMPOS, J
TELLO, D
FRAGOSO, P
RIBALTA, D
PAMPALONA, M
MONTSERRAT, M
OUMCHEGRI, J
PORCHER, E
ROZAS DE, R
MONCUSI, J
TRULL, A
MATA, S
ALVAREZ, W
MARTORELL, G
FUENTES, J
GARCIA, M
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DNI
DNI

07555094
09811280
44016445
46343929
46746570
X2349555J
46768837
45498322
77297775
X4695595F
33307864
40880403
X3261343N
78091337
45720068
X0744650W
43745701
X3649864V
09426081
52309730
35027990
40898019
43720099
43743761
X5581355Z
78093384
40890894
33893407
X2248758W
41096591
01894386
39825857
46784147
22671195
10521302
19143086
73650987
22709481

agentes de mi autoridad. Los correspondientes expedientes obran
en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de les resolucions recaigudes en els expedients
sancionadors que s’indiquen, dictades per l’autoritat competent
segons la disposició addicional quarta de la Llei 6/97, de 14
d’abril, d’organització i funcionament de l’administració
general de l’Estat, a les persones que es relacionen a
continuació, ja que sha intentat la notificació a l’últim domicili
conegut i no s’ha pogut practicar.
Contra aquestes resolucions, que no són fermes en la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada dins del termini
d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació
d’aquest edicte al Butlletí Oficial o Diari corresponent, davant el
Director General de Trànsit, transcorregut aquest termini sense
que s’hagi fet ús d’aquest dret, les resolucions seran fermes.
L’autorització administrativa per conduir haurà d’entregar-se en
el termini de cinc dies hàbils següents a la fermesa de la
resolució, en cas contrari s’ordenarà que els agents de la meva
autoritat la recullin. Els expedients corresponents es troben a la
Unitat de Sancions de la Prefectura Provincial de Trànsit.
Lleida, a 14 de diciembre de 2005/Lleida, 14 de desembre de
2005
La jefa provincial de Tráfico/La cap provincial de Trànsit,Alba
Qui Fontanals

MUNICIPIO
MUNICIPI

ALBACETE
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
MALGRAT DE MAR
SABADELL
TERRASSA
VILANOVA LA GELTRU
LLORET DE MAR
LUGO
AGER
AGRAMUNT
BALAGUER
BETLAN
CERVERA
GUISSONA
GUISSONA
LA SEU D’URGELL
LA SEU D’URGELL
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLOBERA
PONTS
SALARDU
TARREGA
VIELHA
MADRID
CONESA
STA COLOMA QUERALT
ALFAFAR
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
LEIOA

−♦−

DENUNCIA
DENÚNCIA

SUSPENSION BOP
SUSPENSIÓ BOP

01-05-81
12-09-04
01-02-05
06-12-04
03-02-05
01-11-04
24-12-04
03-01-05
21-11-04
18-01-05
18-12-04
27-07-04
06-02-05
18-12-04
07-01-05
26-09-04
19-03-05
05-02-05
05-03-05
28-12-04
26-01-05
17-01-05
01-01-05
31-12-04
15-10-04
26-06-04
31-01-05
19-03-05
05-02-05
19-12-04
30-10-04
21-08-04
02-01-05
30-12-04
16-01-05
31-12-04
01-01-05
08-12-04

3 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
3 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
3 Meses/Mesos
3 Meses/Mesos
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes

NORMA
NORMA

R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.

ART.
ART.

20-1
20-1
20-1
20-1
37-1
5252525252505220-1
5220-1
20-1
20-1
21-B
20-1
5220-1
20-1
20-1
20-1
43-1
4120-1
20-1
20-1
20-1
523-1
5252525220-1
50-
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MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓ GENERAL DE TRÁFICO
JEFATURA PROVINCIAL DE LLEIDA
DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT
PREFECTURA PROVINCIAL DE LLEIDA
EDICTO/EDICTE

10760

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones de los recursos
presentados en los correspondientes expedientes sancionadores y
a los interesados que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Estas resoluciones agotan la vía administrativa, pudiendo
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo contencioso-administrativo, en cuya circunscripción tenga
su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente.
La autorización administrativa para conducir deberá entregarse
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firmeza de la
resolución, de lo contrario se ordenará su recogida por los
agentes de mi autoridad. Los correspondientes expedientes obran
en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
EXPEDIENTE
EXPEDIENT

DENUNCIADO
DENUNCIAT

250316658R
250309048R
250312677R

VILA, N.
MONTAÑÉS, F
SANZ, F

DNI
DNI

De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de les resolucions dels recursos presentats en els
expedients d’aplicació de sancions, corresponents a les persones
sancionades que es detallen a continuació, ja que s’ha intentat el
lliurament de la notificació a l’últim domicili conegut i no s’ha
pogut dur a terme.
Aquestes resolucions, esgoten la via administrativa. Es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós-administratiu, en la circumcriscripció on tingui el
domicili el denunciat o sigui la seu de l’òrgan autor de l’acte
original impugnat, en el termini de dos mesos, comptats des del
dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial
o Diari Oficial corresponent. L’autorització administrativa per
conduir haurà d’entregar-se en el termini de cinc dies hàbi1s
següents a la fermesa de la resolució, en cas contrari s’ordenarà
que els agents de la meva autoritat la recullin.
Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions
de la Prefectura Provincial de Trànsit
Lleida, a 14 de diciembre de 2005/Lleida, 14 de desembre de
2005
La jefa provincial de Tráfico/La cap provincial de Trànsit, Alba
Qui Fontanals

MUNICIPIO
MUNICIPI

39264040
18895979
50711277

DENUNCIA
DENÚNCIA

MANRESA
GRAÓ DE CASTELLÓN
MADRID

29-09-04
27-06-04
07-08-04

SUSPENSIÓN BOP
SUSPENSIÓ BOP

1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
3 Meses/Mesos

NORMA
NORMA

ART.
ART.

R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.

525220-1

−♦−
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
JEFATURA PROVINCIAL DE LLEIDA
DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT
PREFECTURA PROVINCIAL DE LLEIDA
EDICTO/EDICTE

10761

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
la notificación de la inhabilitación para conducir vehículos a motor
y ciclomotores, correspondientes a los expedientes sancionadores
que se indican, tramitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las
personas sancionadas que a continuación se relacionan, ya que,
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los interesados a los que se impuso, en los correspondientes
expedientes, la sanción de la suspensión de la autorización
administrativa para conducir durante el tiempo que se indica,
quedarán inhabilitados para conducir vehículos a motor y
ciclomotores a partir de los 30 días naturales siguientes al de la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia. Asimismo, se informa que la conducción de los
vehículos referidos durante el tiempo de suspensión de la
autorización administrativa para conducir, llevará aparejada una
nueva suspensión por un año al cometerse el primer
quebrantamiento y la revocación de la autorización si se
produjera un segundo quebrantamiento, en aplicación del artículo
67.4 de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial.
EXPEDIENTE
EXPEDIENT

250259349R
250279635R

DENUNCIADO
DENUNCIAT

COLL, G
DICENTA, R

DNI
DNI

42969200
18222198

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de la inhabilitació per conduir vehicles de motor i
ciclomotors, corresponents als expedients sancionadors que
s’indiquen, tramitats per la Prefectura Provincial de Trànsit, a
les persones sancionades que s’esmenten a continuació, ja que
s’ha intentat la notificació a l’últim domicili conegut i aquesta no
s’ha pogut practicar. Les persones interessades a les quals es va
imposar, en els expedients corresponents, la sanció de la
suspensió de l’autorització administrativa per conduir durant el
temps que s’indica, quedaran inhabilitades per conduir vehicles
de motor i ciclomotors a partir dels 30 dies naturals següents al
de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la
Provincia. Així mateix, s’informa que la conducció dels vehicles
esmentats durant el termini de suspensió de l’autorització
administrativa per conduir comportarà una nova suspensió per
un any en cas de cometre’s el primer trencament i la revocació de
l’autorització si es produís un segon trencament, d’acord amb
l’article 67.4 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària.
Els expedients corresponents són a la Unitat de Sancions de la
Prefectura Provincial de Trànsit.
Lleida, a 14 de diciembre de 2005/Lleida, 14 de desembre de
1005
La jefa provincial de Tráfico/La cap provincial de Trànsit, Alba
Qui Fontanals

MUNICIPIO
MUNICIPI

LLOSETA
PALMA DE MALLORCA

DENUNCIA
DENÚNCIA

SUSPENSIÓN BOP
SUSPENSIÓ BOP

NORMA
NORMA

ART.
ART.

05-08-03
10-01-04

1 Mes/Mes
1 Mes/Mes

R.G.C.
R.G.C.

5220-1

29 DE DESEMBRE 2005
EXPEDIENTE
EXPEDIENT

250302287R
250275712R
250291815R
250292503R
250294760R
250279821R
250289982R
250281360R
250282267R
250293580R
250258592R
250299422R
250308041R
250252682R
250294004R
250299479R
250299322R
250281732R
250291931R
250301345R
250294441R
250281159R
250252603R
250289102R
250303362R
250294052R
250293796R
250305500R
250280097R
250294515R
250323478R
250181694R
250311133R
250301948R
250311338R
250183628R
250305947R
250301690R
250309029R
250290216R
250282185R
250304904R
250282338R
250305097R
250300135R
250311483R
250292500R
250307097R
250296374R
250293563R
250287048R
250300086R
250294360R
250293221R
250331978R
250302421R
250310414R
250301737R
250302942R
250300132R
250302506R
250288582R
250307788R
250295021R
250309527R
250306253R
250280798R
250306141R
250291195R
250283199R
250308461R
250306135R
250295083R
250307478R
250280094R
250310021R
250306230R
250309978R
250289149R
250279893R
250294014R
250287979R
250293915R
250270997R
250282184R

DENUNCIADO
DENUNCIAT

NORTE, N
SANCHEZ, R
TABOADA, M
BUSQUETS, M
MAS, J
SERRA, N
LAYNEZ, M
NAVARRO, F
MORA, S
MARTIN, O
SANCHEZ, J
LLADOS, E
CHELH, J
ALEU, N
MIRALLES, C
PEDROSA, C
JABBOUR, A
ANDALOUSSI, A
RODRIGUEZ, A
OTERO, R
SOLE, J
ROCAMORA, D
ARQUER, P
COTS, M
GARCIA, T
MARTINEZ, C
MORANT, J
GAZQUEZ, J
ESTEVEZ, J
GOMEZ, I
MATOS DOS SANTOS, L
AZPIOLEA, I
TORRES, J
LAMKADEM, M
PERALS, E
GANZHA, V
LATORRE, A
MARCO, J
TORDERA, J
RODES, B
VILANOVA, M
GARCIA, R
MARTINEZ, J
PORRAS, J
GONZALEZ, R
VIÑAS, E
RODRIGO, A
JUNYENT, E
LAMDAOUAR, M
TORRAS, G
BORRELL, P
MINGUELLA, A
VERDEJO, M
CHARCO, J
PANE, R
ARTIGUES, A
BECERRA, R
CAPITAN, A
RUBIO, F
CALVET, J
VALLES, S
PEÑA, L
TRUJILLANO, O
CORRETGERO, M
NIETO, P
HERNANDEZ, F
MERIZ, L
NARDI, G
NOUREDDINE, S
ATI ALLAH, M
FERNANDEZ, M
BUISAN, A
SIERRA, A
SOLE, P
PALENCIA, J
AGUIRRE, E
BECERRIL, J
WATTEBLED DE DUCLA, G
MONREAL, E
JIMENEZ, J
RUIZ, M
LOPEZ, J
MORENO, J
MOREL, D
BELLES, A

5
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DNI
DNI

46685256
53060601
05241670
35106573
36975564
37686805
38089203
43439800
46327564
46966211
52135258
40856586
46773444
46816908
37676396
47611494
X3988233X
X2397646B
38541718
77100227
33875263
34764190
52595058
37632989
35009135
46548387
45077302
51955679
09804746
46716172
X0742487R
35769008
39126024
X2234305Q
46676148
X2904883Y
18036716
38108383
40812023
40884706
43706333
47687093
46549942
78087660
40861547
44423156
40463006
52307097
X3193030D
34739769
52305460
47697848
22699051
36562946
38138470
38791597
40418935
40871441
40887617
43700335
43704195
43708697
43711232
43711298
43718572
47680100
78061559
X0667009D
X2622057B
X3762449V
47622728
40859193
20252247
78083385
51071480
05342814
01497859
08978391
15813295
15834677
47204263
39912126
39699643
X0232482K
39736497

MUNICIPIO
MUNICIPI

BADALONA
BADALONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BERGA
EL PAPIOL
ESPARREGUERA
ESPLUGUES DE LLOB.
ESPLUGUES DE LLOB.
IGUALADA
MANRESA
RUBI
RUBI
SABADELL
SABADELL
SABADELL
TIANA
VILANOVA LA GELTRU
VILASSAR DE MAR
CEUTA
MONZON
LEON
AGRAMUNT
ALGUAIRE
ALOS D’ISIL
ANGLESOLA
ARBECA
ARTESA DE SEGRE
ARTESA DE SEGRE
BALAGUER
BALAGUER
BALAGUER
BALAGUER
BALAGUER
BALAGUER
BESCARAN
CERVERA
EL PONT DE SUERT
ESTIMARIU
GAUSAC
GUISSONA
GUISSONA
LA SEU D’URGELL
LA SEU D’URGELL
LES BORGES BLANQUES
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
ROSSELLO
SEROS
TARREGA
TARREGA
ALCOBENDAS
MADRID
SAN SEBASTIAN REYES
TORREJON DE ARDOZ
PAMPLONA
PAMPLONA
UTRERA
MONTBLANC
SALOU
SALOU
TARRAGONA

DENUNCIA
DENÚNCIA

09-03-04
10-10-03
03-04-04
12-04-04
10-04-04
30-12-03
12-02-04
10-04-04
22-05-04
11-05-04
01-01-04
19-01-04
22-05-04
09-05-04
01-05-04
31-12-03
21-02-04
03-03-04
07-03-04
03-04-04
30-05-04
17-03-04
14-03-04
24-12-03
17-02-04
11-04-04
22-05-04
10-06-04
17-02-04
24-01-04
22-07-04
09-05-04
18-06-04
11-04-04
05-07-04
05-04-02
22-05-04
08-05-04
09-06-04
01-05-04
12-04-04
13-01-04
25-04-04
05-06-04
08-02-04
18-05-04
01-05-04
05-06-04
06-03-04
24-04-04
26-12-03
28-02-04
07-06-04
09-07-04
14-09-04
08-05-04
16-06-04
01-04-04
27-02-04
07-02-04
20-03-04
11-12-03
20-05-04
29-06-04
28-05-04
02-04-04
05-05-04
30-05-04
29-04-04
30-11-03
12-03-04
25-04-04
27-01-04
22-06-04
17-02-04
07-05-04
07-04-04
07-05-04
03-02-04
23-05-04
15-05-04
08-12-03
25-07-04
07-11-03
12-04-04

SUSPENSIÓN BOP
SUSPENSIÓ BOP

3 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
3 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
3 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
3 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes

NORMA
NORMA

ART.
ART.

R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.

4820-1
5220-1
20-1
5220-1
20-1
525020-1
4820-1
20-1
525220-1
524820-1
52505250485220-1
20-1
20-1
20-1
20-1
43-1
20-1
20-1
20-1
21-1
5220-1
5048525220-1
20-1
20-1
4820-1
20-1
20-1
525020-1
5220-1
5220-1
52505221-D
52485220-1
52525220-1
20-1
20-1
4820-1
485020-1
484852485220-1
320-1
5252-

6
EXPEDIENTE
EXPEDIENT

250305729R
250305819R
250294819R
250295003R
250292034R
250295618R
250300882R
250304288R
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DENUNCIADO
DENUNCIAT

PASTOR, E
DIAZ, M
GARCIA, E
LLEDO, M
ASTOLA, J
SOLER, J
PELEGAY, E
VIVED, C

DNI
DNI

MUNICIPIO
MUNICIPI

DENUNCIA
DENÚNCIA

46769501
47679849
73538686
44851417
72577148
17752245
25132397
25441959

TARRAGONA
ANDORRA
TORRENT
VALENCIA
DURANGO
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

30-04-04
01-05-04
18-02-04
28-03-04
25-02-04
01-02-04
23-02-04
29-01-04

29 DE DESEMBRE 2005
SUSPENSIÓN BOP
SUSPENSIÓ BOP

1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes

NORMA
NORMA

ART.
ART.

R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.

5252525220-1
293-1
48-

−♦−
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
JEFATURA PROVINCIAL DE LLEIDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÀNSIT
PREFECTURA PROVINCIAL DE LLEIDA
EDICTO/EDICTE

10762

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública la notificación de la propuesta de resolución en los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar lo que en su defensa estimen
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo, sin que se haya hecho uso del derecho
EXPEDIENTE
EXPEDIENT

259024559R
250346413R
250310195R
250347219R
259021046R
259019206R
259025520R
259025613R
250317323R
250366998R
259014523R
250354337R
259025599R
259028624R
250344179R
250348478R
250357537R
259024078R
250332412R
259002421R
250348430R
251-0528605R
250346530R
259003343R
259016562R
250349837R
259015171R
259020051R
250352647R
250367358R
250319350R
250337898R
250373351R
250356418R
250303042R
250367318R
259022361R
259035923R

DENUNCIADO
DENUNCIAT

FILLOU, L
GONZALEZ, C
CALLEJO, D
PEDRAJA, J
IORDANOV, P
LOPEZ, C
ROMERO, A
MARINA, V
GARRIDO, E
SALDAÑA, I
DIAZ, M
DANIEL, L
FERNANDEZ, C
GORODJAIA, O
DODERO, M
GARCIA, R
SALHI, J
GONZALEZ, J
MARTINEZ, M
SANTANA, I
SANCHEZ, D
PALLEJA, F
MASDEU, G
PALAU, P
ANTON, N
LAASAL, H
ROMEO, C
LOPEZ, G
ESCOLA, R
AALOUI, T
ARFELIS, A
MARTINEZ, A
MENCHON, J
VAZQUEZ, L
GALLEN, A
SANCHA, M
DOLCET, M
MARTINEZ, F

DNI
DNI

48323855
10568231
80076994
41461340
X3733966P
46547961
46713079
37385771
37406969
38119942
40967673
46220195
46763983
X3473198Z
46111295
38817359
X2189239F
52462187
39037224
47613929
43448677
45640483
46403332
52210776
13165828
X2160139W
40524724
50851676
78071958
X2915438G
43741750
43704854
78063365
78082473
46966554
43727242
41071606
36962335

para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.
De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
(BOE 285, de 27 de novembre de 1992), es fa pública la
notificació de la proposta de resolució dels expedients
sancionadors que s’indiquen, instruïts per la Prefectura
Provincial de Trànsit, a les persones denunciades que es
relacionen a continuació, ja que s’ha intentat la notificació a
l’últim domicili conegut i no s’ha pogut practicar.
Els expedients corresponents es troben a la Unitat de Sancions
de la Prefectura Provincial de Trànsit, davant de la qual teniu el
dret d’al legar per escrit el que en la vostra defensa estimeu
convenient, amb l’aportació o proposició de les proves que
considereu oportunes, dins del termini de quinze dies hàbils,
comptats des del següent al de la publicació d’aquest edicte al
Butlletí Oficial de la Província.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi fet ús del dret de
formular al·llegacions i aportar o proposar proves, es dictaran
les resolucions oportunes.
Lleida, a 14 de diciembre de 2005/Lleida, 14 de desembre de
2005
La jefa provincial de Tráfico/La cap provincial de Trànsit,Alba
Qui Fontanal

MUNICIPIO
MUNICIPI

BENIDORM
TORREVIEJA
BADAJOZ
EIVISSA
S ARENAL LLUCMAJOR
BADALONA
BADALONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
IGUALADA
MALGRAT DE MAR
MANLLEU
MATARO
S ANTONI VILAMAJO
S JUST DESVERN
STA EULALIA RONÇA.
TERRASSA
VALLROMANES
VILANOVA LA GELTRU
VINAROZ
PALAFRUGELL
S FELIU DE GUIXOLS
ALOVERA
AGRAMUNT
AGRAMUNT
ALMACELLES
BALAGUER
BALAGUER
BELLCAIRE D’URGELL
CERVERA
GERB
LA SEU D’URGELL
LLEIDA

DENUNCIA
DENÚNCIA

24-03-05
23-03-05
11-05-05
09-02-05
12-03-05
01-03-05
26-03-05
30-03-05
22-04-05
15-06-05
21-01-05
28-04-05
30-03-05
11-04-05
03-02-05
11-03-05
01-02-05
22-03-05
26-12-04
31-12-04
05-03-05
12-08-05
07-01-05
30-12-04
19-01-05
18-05-05
14-02-05
08-03-05
12-06-05
08-05-05
08-05-05
09-03-05
18-06-05
09-04-05
12-06-05
07-05-05
14-03-05
25-05-05

SUSPENSION BOP
SUSPENSIÓ BOP

NORMA
NORMA

ART.
ART.

2 Meses/Mesos
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
3 Meses/Mesos
1 Mes/mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Año/1 any
3 Meses/Mesos
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes

R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.

5220-1
20-1
35252525252505252525237-1
20-1
525220-1
5220-1
215252523-1
525220-1
20-1
20-1
1-4
20-1
20-1
20-1
20-1
5248-

29 DE DESEMBRE 2005
EXPEDIENTE
EXPEDIENT

250320460R
250245198R
259036694R
250352646R
259021457R
250349070R
259015650R
250338420R
259020149R
259031581R
250345427r
250365790R
259031599R
250334941R
250369078R
250252578R
250197043R
250351595R
250349345R
259020722R
259022944R
259023764R
259022840R
259024156R
259003235R
259019234R
259024044R
259023999R
250350459R
259023573R
259024831R
259023615R
259015672R
259029875R
259020798R
259025937R
259024322R
259022038R
259027172R
259015210R
259019210R
259022350R
259030472R
259019187R
250350385R
250366586R

DENUNCIADO
DENUNCIAT

MESALLES, J
CORTES, J
ALEGRE, J
SOLSONA, R
VILARRUBLA, E
LUQUE, J
BERGES, J
TAMI, M
LUIS, A
PEREZ, A
MORGO, A
SALAGEAN, C
ROIG, C
ZAHRAOUI, E
SANCHA, M
MINGUELL, J
MINGUELL, J
MARTINEZ, A
DIAZ, A
DOMINGUEZ, P
RUEDA, J
MONTERO, A
PAREDES DEL, J
PANTOJA, L
MARSA, M
GARCIA, R
MARTINEZ, J
BENET, F
JEREZ, V
VICENTE, A
ANGOSO, J
PORTELLA, J
GAYO, S
GAYO, S
MARTI, M
GIL, A
VESELINOV, B
POLO, A
POLO, A
HERNANDEZ, F
PINEDA, A
MARTINEZ, P
MESTRE, J
LADERO, M
CHARRO, S
GONZALEZ, J

7
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DNI
DNI

40855881
40882453
40888715
40897493
43703520
43738009
43744089
45085064
45487545
75184753
78066362
X3534552G
40841800
X3710895Y
43733604
44995359
44995359
77087379
40518445
08996285
07220505
53401996
09309820
01927427
02537322
07236808
51655948
46310831
45293062
07841650
07990987
48813585
47633661
47633661
46215965
39881804
X4347698P
18438044
18438044
20779760
20438087
73570972
21388303
09332878
12394161
78902697

MUNICIPIO
MUNICIPI

LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
LLEIDA
MOLLERUSSA
MOLLERUSSA
OS DE BALAGUER
SOLSONA
SOLSONA
TARREGA
VIELHA
ALCALA DE HENARES
ALGETE
ALGETE
BOADILLA DEL MONTE
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
SAN SEBASTIAN REYES
MELILLA
SALAMANCA
SALAMANCA
SEVILLA
CALAFELL
CALAFELL
L’ALBIOL
REUS
SALOU
TERUEL
TERUEL
ALBERIC
ALCUDIA DE CRESPINS
ALMUSAFES
ELIANA
SANTOVENIA PISUERGA
VALLADOLID
BILBAO

DENUNCIA
DENÚNCIA

08-09-04
14-02-05
07-06-05
12-06-05
12-03-05
01-04-05
17-02-05
26-02-05
09-03-05
03-05-05
22-01-05
24-04-05
03-05-05
19-03-05
06-05-05
04-06-05
04-06-05
12-05-05
24-03-05
10-03-05
16-03-05
20-03-05
15-03-05
18-03-05
30-12-04
26-02-05
21-03-05
21-03-05
10-06-05
19-03-05
24-03-05
19-03-05
17-02-05
18-04-05
10-03-05
02-04-05
23-03-05
13-03-05
02-04-05
15-02-05
01-03-05
14-03-05
22-04-05
01-03-05
08-06-05
23-06-05

SUSPENSION BOP
SUSPENSIÓ BOP

NORMA
NORMA

ART.
ART.

1 Mes/Mes
1 Mes/mes
1 Mes/Mes
3 Meses/Mesos
2 Meses/Mesos
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
3 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
2 Meses/Mesos
1 Año/1 any
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
2 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
3 Meses/Mesos
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
1 Mes/Mes
3 Meses/Mesos
2 Mes/Mesos

R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.
R.G.C.

4837-1
4820-1
5220-1
5220-1
525241-1
55-2
5220-1
20-1
20-1
1-4
20-1
20-1
52525252525252525220-1
52525252525252525252525252525220-1
80-

−♦−
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LLEIDA
10758

De conformidad con lo preceptuado en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de diciembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, se hace pública notificación de la siguiente resolución a
Miguel Gutiérrez Verdejo, cuyo último domicilio conocido fue
en la Seu d’Urgell, calle doctor Peiró, 6, 4-1.
“Visto el expediente instruido al efecto, relativo a la revocación
de licencia de armas tipo “E” correspondiente al señor Miguel
Gutiérrez Verdejo.
Resultando que por la 705 Comandancia de la Guardia Civil, se
remitió a este centro el expediente instruido sobre la revocación
de la licencia de armas tipo “E”, correspondiente al señor Miguel
Gutiérrez Verdejo, atendido que ha sido inculpado en seis
ocasiones por infracciones y delitos de contrabando,
enfrentándose en la última con una patrulla de la Guardia Civil
que había intervenido.
Resultando que concedido trámite de audiencia el 28-6-05 en el
BOP y 31-10-05 en el Ajuntament, el señor Miguel Gutiérrez
Verdejo, no ha presentado alegaciones.
Considerando que esta Subdelegación del Gobierno tiene
delegada la competencia para denegar las solicitudes de licencias
de armas tipo “E”, que afecten a esta provincia, según la

resolución del Delegado del Gobierno en Catalunya de 31-5-05
(B.O.P. Lleida número 73).
Vistos la Ley 6/97, de 14 de abril (B.O.E. número 90, del 15), de
organización y funcionamiento de la administración general del
Estado, la Ley 30/92, de 26 de noviembre (B.O.E. número 285,
del 27), de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, la Ley 23/92, de 30 de
julio (B.O.E. número 186, de 4 de agosto), el Reglamento de
armas, aprobado por Real decreto 137/93, de 29 de enero (B.O.E.
número 55, del 5 de marzo), la resolución del Delegado del
Gobierno en Catalunya de 31-5-05 (B.O.P. Lleida número 73) y
demás normas complementarias de aplicación.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 101.3 del
citado Reglamento de armas resuelvo revocar la licencia de
armas tipo “E” correspondiente al señor Miguel Gutiérrez
Verdejo.
Lleida, 17 de noviembre de 2005. El delegado del Gobierno. P.D.
(B.O.P. 31-5-05). El subdelegado del Gobierno, José Ángel
Flores Blas
Lleida, a 13 de diciembre de 2005
El secretario general, Isidro Sala Giner

−♦−
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓ LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓ PROVINCIAL
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
EDICTE

10919

En compliment d’allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial
decret legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 178.2 del
decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic
que la Diputació de Lleida, en sessió plenària celebrada el dia 21
d’octubre, va aprovar inicialment i per majoria absoluta dels seus
membres, entre altres l’acord següent:
Aprovar la modificació de les ordenances següents:
• 0. Ordenança fiscal general.
• 1. Taxa per prestació dels serveis del Butlletí Oficial de la
Província.
• 2. Taxa per gestió documental.
• 4. Taxa pel servei de recaptació.
• 7. Centre d’Arqueologia d’Avinganya.
L’acord de modificació de les ordenances fiscals per l’any 2006
ha estat posat de manifest durant el termini de trenta dies a
comptar des del dia 22 d’octubre fins al 28 de novembre de 2005,
ambdós inclosos, perquè els interessats les examinin i puguin fer
reclamacions. L’exposició pública s’ha realitzat mitjançant
inserció al tauló d’anuncis de la Corporació, anunci inserit al
Butlletí Oficial de la Província número 145, de 22 d’octubre de
2005, i diari Segre, del mateix dia. Durant el termini indicat s’han
presentat reclamacions a l’ordenança fiscal número 4, taxa pel
servei de recaptació les quals han estat desestimades per acord
del Ple de la Corporació de 16 de desembre de 2005, així i atès
el que disposa l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/04, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, l’esmentat acord ha estat elevat a definitiu.
A l’objecte del que disposa l’article 17.4 del Reial decret
legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, anteriorment esmentat
s’insereix a continuació la relació de preceptes modificats i el
text íntegre de les modificacions aprovades.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 0

Ordenança fiscal general
CAPÍTOL I

Principis generals
Article 1r. Objecte
L’ordenança fiscal general, dictada a l’empara dels articles 133.2
i 142 de la Constitució, article 106.2 de la Llei 7/85 reguladora
de les Bases de Règim Local de 2 d’abril articles 15 a 19 del
Reial decret legislatiu 2/04 de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, decret legislatiu 2/03,
de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, Llei 58/03, de 17 de desembre,
general tributària, Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, text refós de les disposicions vigents en matèria
de règim local, aprovat per RDL 781/86, de 18 d’abril,
Reglament general de recaptació aprovat per decret 939/05, de 29
de juliol, procediment econòmic administratiu aprovat per RD
391/96, d’1 de març, i d’altres disposicions concordants que
tenen per objecte establir els principis bàsics i les normes
comunes a totes les exaccions que constitueixen el règim fiscal
d’aquesta Diputació.
Article 2n. Generalitat de la imposició
1. L’obligació de contribuir, tal i com s’estableix en aquesta

ordenança fiscal general i les respectives ordenances fiscals
particulars, és general i no podran aplicar-se altres exempcions,
reduccions o bonificacions que les concretament previstes i
autoritzades per la Llei.
2. Serà nul, tot pacte, contracte o sistema que tingui per objecte
la modificació de qualsevol dels elements de l’obligació
tributària, llevat d’allò especialment disposat per la Llei.
Article 3r. Àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança fiscal general obligarà:
a) Àmbit territorial: a tot el territori de les comarques de Lleida
b) Àmbit temporal: començarà a regir a partir de l’exercici
següent al de la seva aprovació o modificació i regirà fins que
s’acordi una nova modificació o derogació
c) Àmbit personal: a totes les persones físiques o jurídiques
susceptibles de drets i obligacions fiscals, així com als Ens
col·lectius que sense personalitat jurídica siguin capaços de
tributació per ésser centre d’imputació de rendes, propietats o
activitats
Article 4t. Interrelació
1. Les exempcions, bonificacions i reduccions seran
interpretades en sentit restrictiu i no s’aplicaran a d’altres
supòsits que els específicament assenyalats.
2. No s’admetrà l’analogia per a d’altres aplicacions que no
siguin estrictament les de l’àmbit del fet imposable o el de les
exempcions o bonificacions.
3. Quan a les respectives ordenances es declari exempt del
pagament de les exaccions a l’Estat, aquest benefici no s’atendrà
a les entitats o organismes que sigui la seva relació o dependència
amb l’Estat, gaudeixin de personalitat jurídica pròpia i
independent d’ell i no tinguin per Llei exempció especial.
Article 5è. Exigibilitat de l’exacció
L’exacció s’exigirà d’acord amb la veritable naturalesa jurídica i
econòmica del fet imposable.
CAPÍTOL II

Les exaccions
Article 6è. Enumeració
Les exaccions d’aquesta Diputació regulades per la present
ordenança seran les que assenyala el Títol III del Reial decret
legislatiu 2/04 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Article 7è. Quantia i meritació
1. L’import de les taxes per la prestació d’un servei o la
realització d’una activitat no podrà excedir del cost real o
previsible del servei o l’activitat de la que es tracti, segons l’art.
24 del Reial decret legislatiu 2/04 de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. L’import de les taxes per a la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local es fixarà prenent
com a referència el valor que tindria al mercat la utilització si els
béns no fossin de domini públic.
3. La meritació es realitzarà de conformitat amb allò que
estableixen els articles 25, 26 i 27 del Reial decret legislatiu 2/04
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
CAPÍTOL III

Elements de la relació tributària
Article 8è. El fet imposable
1. El fet imposable és el pressupost de naturalesa jurídica o
econòmica, fixat en l’ordenança corresponent per a configurar
cada exacció, la realització de la qual origina el naixement de
l’obligació de contribuir.
2. Cada ordenança fiscal particular completarà la determinació
del fet imposable, així com les condicions en els quals neix
l’obligació de contribuir.
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Article 9è. Subjecte passiu
1. Subjecte passiu és la persona natural o jurídica que, segons
l’ordenança de cada exacció, resulta sotmesa al compliment de
les obligacions tributàries.
2. Tindran la consideració de subjecte passiu:
a) El contribuent, que és la persona sobre la qual recau l’exacció,
és a dir, la persona natural o jurídica a qui l’ordenança fiscal
imposa la càrrega tributària derivada del fet imposable
b) El substitut del contribuent, que és la persona obligada a pagar
l’exacció, és a dir, aquella qui per imposició de la Llei o de
l’ordenança està obligada a complir les prestacions
tributàries,materials o formals
3. També tindran la consideració de subjecte passiu les herències
jacents, comunitats de béns i altres entitats que mancades encara
de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un
patrimoni separat susceptible d’imposició.
4. La posició del subjecte passiu i els altres elements de
l’obligació tributària no podran ser alterats per actes o convenis
dels particulars. Aquests actes o convenis no produiran efectes
davant de la Diputació, sense perjudici de les conseqüències
jurídico-privades, que en puguin resultar.
5. El beneficiari del servei, en la mesura que tingui béns
suficients, sempre serà solidari en l’obligació del pagament de les
quotes.
Article 10è. Subjectes obligats al pagament
1. Les persones físiques o jurídiques, obligades al pagament
d’una exacció, ho seran per algun d’aquests conceptes:
a) Subjecte passiu, sigui com a contribuent o com a substitut
b) Responsable, sigui subsidiari o solidari, com a succesor de la
titularitat de béns afectats per la Llei de pagament del deute
tributari
2. Els obligats davant l’Administració per deutes tributaris
respondran del pagament amb tots els seus béns presents i futurs,
exceptuant les limitacions establertes per Llei.
3. Essent un el deute i diversos els obligats a resoldre’l, la
responsabilitat serà solidària, llevat precepte exprés contrari de la
Llei.
Article 11è. Obligacions del subjecte passiu
El subjecte passiu está obligat a:
1. Pagar el deute tributari.
2. Formular quantes declaracions i comunicacions s’exigeixen
per a cada tribut.
3. Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions.
4. Proporcionar les dades, informes antecedents i justificants que
tinguin relació amb el fet imposable.
Article 12è. Responsables subsidiaris
1. Tant en la responsabilitat solidària com en la subsidiària
s’actuarà d’acord amb el que disposa l’ordenança fiscal
particular i en la Llei 58/03, de 17 de desembre, general
tributària.
2. En els casos de responsabilitat subsidiària serà inexcusable la
prèvia declaració 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 la Diputació d’acord amb els prevencions reglamentàries
establertes.
Article 13è. Domicili fiscal
Per a la determinació de domicili, l’Administració podrà exigir
als subjectes passius que declarin llur domicili tributari.
A tots els efectes s’estimarà subsistent l’últim domicili consignat
per aquells en qualsevol document de naturalesa tributària
mentre no en donin coneixement a la Diputació d’un altre o
aquesta no el rectifiqui mitjançant la comprovació escaient.
Article 14è. Base de gravamen
1. S’entén per base de gravamen:

a) La qualificació del fet imposable com a mòdul d’imposició
quan el deute tributari estigui determinat per quantitats fixes
b) Les unitats de quantitat, pes o mesura del fet imposable sobre
les quals s’aplicarà la tarifa escaient per arribar a determinar el
deute tributari
c) La valoració en unitats monetàries del fet imposable tingut en
compte per l’Administració Provincial, sobre el qual, una vegada
practicades, en el seu cas, les reduccions determinades en les
respectives ordenances particulars, s’aplicarà el tipus escaient per
arribar a la determinació del deute tributari
2. En l’ordenança pròpia de cada exacció s’establiran els mitjans
i mètodes que serviran per a determinar la base de gravamen.
Article 15è. Declaracions
1. L’Administració pot rebre declaracions, esmena de defectes
advertits, així com informació suplementària.
2. Les altes presentades pels interessats o descobertes per l’acció
investigadora de l’Administració tindran efectes des de la data
que, per disposició de cada ordenança particular neixi l’obligació
de contribuir.
3. Les baixes hauran d’ésser formulades per escrit pels subjectes
passius, i produiran efectes a partir del període següent del que
haguessin estat presentades, essent requerit per a l’acceptació la
identificació del nou subjecte, en el cas que calgui.
CAPÍTOL IV

El deute tributari
Article 16è. Tipus de gravamen
Les tarifes de les diverses exaccions podran dividir-se en epígraf,
conceptes i classes. Quan la complexitat de la tarifa ho exigeixi
es desdoblaran en subclases, per a major fixació i claredat.
Article 17è. Quota
La quota es determinarà en cadascuna de les ordenances fiscals
particulars.
La meritació es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix
en els articles 25, 26 i 27 del Reial decret legislatiu 2/04 de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Article 18è. Deute tributari
El deute tributari és la quantitat que deu el subjecte passiu a
l’Administració, integrada per la quota tributària incrementada,
en el seu cas, amb els següents conceptes:
a) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o les quotes
b) L’interès de demora, segons el fixat en els pressupostos
generals de l’Estat
c) El recàrrec d’executiva
d) Les sancions pecuniàries de caràcter fiscal
Article 19è. Responsabilitat del pagament
La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable
determinarà que quedin solidàriament obligats enfront de la
hisenda provincial. Quan juntament amb els subjectes passius es
declari, per l’ordenança particular pròpia de cada exacció,
l’existència d’altres responsables amb caràcter principal o
subsidiari, s’entendrà que dintre del grau corresponent, la
responsabilitat és sempre solidària, per a la resta s’estarà al que
disposa la Llei 58/03, de 17 de desembre, general tributària.
Article 20è. Extinció del deute tributari
a) Pel pagament o compliment
b) Per prescripció
1. El pagament de les exaccions provincials, pel que fa a mitjans,
mode, forma, terminis, i d’altres extrems, es regularà pel que
s’estableix en el Capítol VI Recaptació d’aquesta ordenança.
2. Prescriuen als quatre anys els següents drets i accions.
A) A favor dels subjectes passius:
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari
mitjançant l’oportuna liquidació comptant el termini des del dia
que neix l’obligació
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b) L’acció per imposar sancions tributàries, comptant des de la
data que finalitzi el termini de pagament voluntari
c) L’acció per imposar sancions tributàries, comptant des del
moment en què s’incorre en la infracció
B) A favor de l’Administració
El dret a la devolució d’ingressos indeguts comptat des del dia en
què es va realitzar l’ingrés.
3. Els terminis de prescripció detallats en el paràgraf A) de
l’apartat 2 d’aquest mateix article s’interrompen:
a) Per qualsevol acció administrativa realitzada amb
coneixement formal del subjecte passiu conduent al
reconeixement, regularització, inspecció, assegurament,
comprovació, liquidació i recaptació de l’exacció acreditativa per
cada fet imposable
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol
classe: quan per culpa imputable a la pròpia administració
aquesta no resolgui dins del termini marcat per la legislació
vigent, el període de prescripció tornarà a computar-se a patir del
moment en què s’hagi d’entendre com ha transcorregut el termini
c) Per qualsevol actuació del subjecte passiu conduent al
pagament del deute tributari
4. En el cas del paràgraf B de l’apartat 2 d’aquest article, el
termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acte feacent
del subjecte passiu que prengui la devolució de l’ingrés indegut,
o per qualsevol acte de l’Administració que en reconegui
l’existència.
5. La prescripció s’aplicarà d’ofici, sense necessitat que la
sol·liciti el subjecte passiu.
6. La interrupció del termini de prescripció s’ajustarà a les
normes contingudes a la Llei general tributària i al Reglament
general de recaptació.
Article 21è. Condonació
1. Els deutes solament podran ser objecte de condonació, rebaixa
o compensació, en virtut de la Llei, en la quantia i amb els
requisits que en ella es determinin.
2. La condonació extingeix el deute en els termes previstos en la
Llei que s’atorgui.
Article 22è. Insolvència
1. Els deutes que no hagin pogut fer-se efectius per insolvència
provada pel subjecte passiu i altres responsables, es declararan
provisionalment extingits en la quantitat procedent mentre no es
rehabilitin dintre del termini de prescripció.
2. Si vençut aquest termini no s’hagués rehabilitat el deute,
aquest quedarà definitivament extingit.
Article 23è. Infraccions tributàries
1. Són infraccions tributàries, les accions o omissions
voluntàries, antijurídiques, tipificades en les lleis, ordenances
fiscal i altres disposicions que regulen la Hisenda provincial.
2. Tota acció o omissió constitutiva d’una infracció tributària es
suposa voluntària, llevat de prova en contrari.
3. En relació amb les infraccions i les seves corresponents
sancions, regirà l’establert en le Llei 58/03, General Tributària
sobre la matèria.
CAPÍTOL V

Normes de gestió
Article 24è. Principis generals
1. La gestió de les exaccions comprèn totes les actuacions
necessàries per a la determinació del deute tributari i la seva
recaptació.
2. Els actes de determinació de les bases i deutes tributaris
gaudeixen de presumpció de legalitat que solament podrà
destruir-se mitjançant revisió, revocació o anul·lació practicades
d’ofici o per interposició dels recursos escaients.
3. Els actes de gestió de les exaccions són impugnables d’acord
amb les normes establertes en aquesta ordenança.
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4. Es consideraran nul·les de ple dret les resolucions
administratives de caràcter particular dictades pels òrgans
competents de la Diputació que vulnerin els preceptes establerts
en les lleis que siguin d’aplicació en la present ordenança o en les
ordenances fiscal particulars de cada exacció.
5. Tota persona natural o jurídica, privada o pública, estarà
obligada a requeriment de l’Administració, a proporcionar tota
classe de dades, informes o antecedents amb transcendència
tributària deduïts de les seves relacions amb altres persones.
Article 25è. Modes inicials de gestió d’exaccions
La gestió de les exaccions s’iniciarà:
a) Per declaració o a iniciativa del subjecte passiu
b) D’ofici
c) Per actuació investigadora
d) Per denúncia pública
Article 26è. Procediment
1. Es considerarà tributari tot document pel qual es manifesti o
reconegui que s’han donat o produït les circumstàncies o
elements d’un fet imposable, entenent-se també com a tal la
declaració, la simple presentació del document en el qual es
contingui o constitueixi un fet imposable.
2. En el moment de la presentació es donarà als interessats, si el
sol·liciten, un rebut acreditatiu, podent servir a aquests efectes el
duplicat de la mateixa declaració.
3. Al presentar un document de prova, els interessats podran
acompanyar-lo d’una còpia simple o fotocòpia, per tal que
l’Administració, prèvia confrontació es torni l’original.
4. Serà obligatòria la presentació de la dclaració dins dels
terminis determinats en cada ordenança particular. La no
presentació dins del termini serà considerada com a infracció
simple i sancionada com a tal.
5. La presentació de la declaració davant l’Administració no
implica acceptació o reconeixement de la procedència del
gravamen.
6. L’Administració, pot rebre declaracions, exigint-ne
l’ampliació, així com l’esmena dels defectes advertits en quan
calgui per la seva comprovació. L’incompliment serà considerat
com a infracció simple i sancionat com a tal.
7. En tot moment podrà reclamar-se en queixa contra els defectes
de tramitació i en especial els que suposin paralització del
procedimnet, infracció dels terminis assenyalats i omissió de
tràmits que puguin esmenar-se abans de la resolució definitiva de
l’assumpte.
8. Els subjectes passius podran formular a l’Administració
consultes degudament documentades respecte al règim o a la
classificació tributària que els correspongui. La contestació
tindrà caràcter informatiu i no d’acte administratiu, i no vincularà
a l’Administració.
Article 27è. Investigació
1. L’Administració podrà investigar els fets, actes, situacions,
activitats, explicacions i altres circumstàncies que integrin i
condicionin el fet imposable, i comprovarà la valoració de la base
de gravamen.
2. La investigació es realitzarà mitjançant l’examen de
documents, llibres, fitxers, factures, justificants i assentaments de
comptabilitat principal o auxiliar del subjectes passiu; també amb
la inspecció de béns, elements, explotacions i qualsevol altre
antecedent d’informació que calgui per a la determinació de
tributs.
3. Els subjectes passius estan obligats a dur i conservar els llibres
de comptabilitat, registres i altres documents que en cada cas
s’estableixi i a facilitar la pràctica de les inspeccions,
proporcionant a l’Administració les dades, informes, i
antecedents o justificacions que tinguin relació amb el fet
imposable.
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Article 28è. Inspecció
1. Les actuacions de la inspecció, quan tinguin transcendència
econòmica pels subjectes passius es documentaran en
diligències.
2. Quan el subjecte passiu no subscrigui l’acta o subscrivint-la no
presti la seva conformitat amb les circumstàncies que s’hi
consignen, i també quan l’acta no es subscribís per persona
suficientment autoritzada s’incoarà l’oportú expedient
administratiu encapçalat per l’acta de referència, donant-li al
subjecte passiu deu dies e termini per a què presenti les seves
al·legacions.
3. La resolució de l’expedient es notificarà a través de
l’Administració a l’interessat i haurà de contenir la liquidació
practicada i en tot cas es regirà pel que disposa la Llei de Règim
Local, i altres disposicions concordants.
Article 29è. Liquidació de les exaccions
1. Determinades les bases impositives, la gestió continuarà
mitjançant la pràctica de la liquidació per determinar el deute
tributari. Les liquidacions seran provisionals o definitives.
2. Tindràn la consideració de definitiva:
a) Les practicades prèvia investigació administrativa del fet
imposable i comprovació de la base de gravamen, amb o sense
liquidació provisional
b) Les que no hagin estat comprovades dins del termini de
prescripció
3. Fora dels casos que s’indiquen en el número anterior les
liquidacions tindràn caràcter de provisional, tant si són a compte,
complementàries, caucionals, parcials o totals.
4. Les taxes podran ser exaccionades per autoliquidació.
Article 30è. Liquidació de sancions
La liquidació s’efectuarà de la següent forma:
a) Juntament amb la quota principal, si té caràcter automàtic per
precepte de la Llei o per la seva naturalesa, o motivada per la
investigació dels serveis o oficines gestores
b) En el propi acord que resolgui l’expedient
Article 31è. Notificació
1. Les liquidacions tributàries es notificaran als subjectes passius
expressant:
a) Els elements essencials d’aquelles
b) Els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits, amb
indicació de terminis i organismes a on hauran de ser interposats
2. Les notificacions defectuoses produiran efectes a partir de la
data en què el subjecte passiu es doni expressament per notificat,
interposi el recurs escaient o efectui l’ingrés del deute tributari.
3. Produiran efectes en el transcurs de sis mesos, les notificacions
practicades personalment als subjectes passius que contenint el
text íntegre de l’acte, haguessin omès algun altre requisit, llevat
que s’hagi fet protesta formal dintre d’aquest termini, al
sol·licitar que l’Administració rectifiqui la deficiència.
4. Les liquidacions hauran d’acordar-se mitjançant acte
administratiu i notificar-se en forma reglamentària.
CAPÍTOL VI

Recaptació
Article 32è. Disposició general
1. La gestió recaptatòria consisteix en l’exercici de la funció
administrativa conduent a la realització dels crèdits i drets que
constitueixen el crèdit d’aquesta Corporació i en tot cas el que
disposa el vigent Reglament General de Recaptació.
2. La recaptació podrà realitzar-se:
a) En període voluntari
b) En període executiu
3. En el període voluntari, els obligats al pagament faran efectius
els deutes dins dels terminis assenyalats a l’efecte. En període
executiu, la recaptació es realitzarà correctivament per via de
constrenyiment.

4. Les taxes s’acreditaran des que s’iniciï la prestació del servei
o es realitzi l’activitat, però l’Administració podrà exigir el
dipòsit previ de les taxes corresponents.
Article 33è. Recaptació directa
La recaptació de recursos d’aquesta Diputació es realitzarà sota
la direcció immediata del Tresorer de fons provincials, de manera
que l’Interventor exerceixi la fiscalització dels serveis.
Article 34è. Lloc i forma de pagament
Els deutes a favor de l’Administració, s’ingressaran de
conformitat amb allò que estableix cada ordenança particular, i
en defecte de norma expressa:
- Personalment en la Tresoreria de la Diputació, Carrer del
Carme, 26; els dies feiners (llevat els dissabtes) de 9 hores a 13
hores.
- Transferència bancària al compte a nom de Diputació obert a
l’efecte.
- Domiciliació bancària. En aquest cas, el cobrament es farà
mitjançant un sol càrrec a l’entitat bancària indicada.
- Per correu, enviant xec barrat a nom de Diputació de Lleida i
una fotocòpia de la notificació de liquidació (o indicant el
número), a les Dependències de la Diputació.
Article 35è. Pròrrogues, ajornament i fraccionaments
En matèria de pròrroga, ajornaments i fraccionaments s’estarà
amb caràcter general, a allò que estableix l’ordenança general de
recaptació dels ingressos de dret públic de la Diputació de Lleida.
Article 36è. Reglament general de recaptació
En tot allò relatiu al procediment de recaptació en via executiva
i en tot allò altre no previst en matèria de recaptació en aquesta
ordenança, s’actuarà d’acord amb el reglament general de
recaptació, les normes que el complementin, substitueixin o
modifiquin aprovat per Reial decret 1684/90 de 20 de desembre
i a l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció,
comprovació i recaptació dels ingressos de dret públic de la
Diputació de Lleida.
CAPÍTOL VII

Revisió i recursos
Article 37è. Revisió
1. Llevat dels casos de suspensió d’acords per nul·liat de ple dret
previstos en la Llei de Règim Local, les Autoritats i Corporacions
Locals no podran revocar els seus propis actes o acords
declaratius de drets subjectes o que haguessin servit de base a una
resolució judicial, sense declarar-los prèviament lesius i
impugnar-los en via contenciosa administrativa d’acord amb la
llei d’aquesta jurisdicció.
2. En cap cas no seran revisables els actes administratius
conformats per sentència judicial ferma.
3. L’Administració rectificarà d’ofici o a instància de l’interessat,
en qualsevol moment els errors materials o de fet aritmètics i per
duplicat de pagament, sempre que no haguessin transcorregut
quatre anys des de que es dictà l’acte o es realitzà l’ingrès.
Article 38è. Devolució
Els subjectes passius i els seus hereus o causahavents, tindran
dret a la devolució dels ingressos que indeguament haguessin
realitzat, amb motiu de llurs deutes tributaris.
Article 39è. Recursos
1. L’interessat podrà interposar el recurs de reposició contra els
actes o acords de les autoritats o corporacions locals en matèria
econòmica davant l’Organisme que va dictar l’acte o acord, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent en que es realitzi
la notificació expressa.
2. L’autoritat o organisme competent ha de resoldre en el recurs
de reposició totes les qüestions de l’expedient, hagin estat o no
plantejades pels interessats.
3. S’entendrà tàcitament desestimat quan no hagi recaigut acord
dintre del mes següent a la data de la seva presentació, de
conformitat allò que estableix l’article 14.2 L) del Reial decret
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legislatiu 2/04 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals.
4. Contra la resolució del Recurs de reposició expressa o tàcita hi
haurà la interposició del recurs davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos.
Disposició final
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquesta Corporació,
en sessió del dia 21 d’octubre de 2005, 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 2006.
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1

Taxa per prestació dels serveis
del Butlletí Oficial de la Província
CAPÍTOL I

Principis generals
Article 1r. Principis generals
Fent ús de les facultats concedides per l’apartat 2 de l’article 106
de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, de 2
d’abril de 1985, i de conformitat amb el que disposa l’article
132.2 en relació amb els articles 15 al 19 del RDL 2/04, de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i tenint en compte l’establert en l’article 2 de la
Llei 5/02, de 4 d’abril, reguladora dels Butlletins Oficials de les
províncies, la Diputació de Lleida estableix la taxa per la
prestació dels serveis del Butlletí Oficial de la Província.
CAPÍTOL II

Elements de la relació tributària
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la inserció voluntària o
obligatòria de publicacions de tot tipus al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida.
Estan subjectes al pagament de les taxes les publicacions
següents:
- Els anuncis publicats a instància de particulars.
- Els anuncis de licitacions de tot tipus de contractes, d’acord
amb l’establert en la seva legislació específica.
- Els anuncis oficials de l’Administració de Justícia instats per
particulars.
- Els anuncis, els cost dels quals sigui repercutible als interessats
segons les disposicions aplicables.
- Els anuncis derivats de procediments subjectes al pagament
d’una taxa, preu públic o altre tipus de drets econòmics.
- Els anuncis que puguin reportar, directa o indirectament, un
benefici econòmic al remitent o sol·licitant, o tinguin contingut
econòmic.
- Els anuncis que puguin o hagin de publicar-se, a més, en un
mitjà de comunicació escrita diària segons disposició legal o
reglamentària.
Article 3è. Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, d’acord amb la Llei general
tributària, la persona natural o jurídica que resulti obligada al
compliment de les prestacions tributàries, sigui com a
contribuent o com a substitut del mateix, segons l’establert als
articles 35 i següents, així com aquelles entitats que sol·licitin, es
beneficiin o resultin afectades pels serveis objecte d’aquesta
ordenança.
Article 4t. Responsables
Seran responsables solidàriament o subsidiàriament de les
obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o
jurídiques en els supòsits i amb l’abast que assenyalen els articles
41, 42 i 43 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General
Tributària.
Article 5è. Obligació tributària i meritament de la taxa
L’obligació tributària i l’acreditació de la taxa es produeix quan

a instància del subjecte passiu s’inicia el procés d’inserció d’un
edicte en el Butlletí.
Article 6è. Base imposable
En les insercions, es pren com a base per determinar la quota
tributària:
- El tipus i l’extensió del text.
- El seu caràcter ordinari o d’urgència.
- Les característiques tècniques de l’original que puguin
comportar insercions de caràcter especial.
- El suport documental amb el que es presenta.
- La forma de remissió del text, quan s’utilitzin mitjans
telemàtics.
Articles 7è. Quota tributària
La quota es determinarà en funció de la naturalesa del servei que
es presti.
Les taxes que s’estableixen per la prestació dels serveis són les
que es detallen en les tarifes annexes.
Article 8è. Beneficis fiscals
No s’admetran més beneficis fiscals que els expressament
previstos per llei o els establerts en l’ordenança fiscal, de
conformitat amb el que estableix l’art. 9 del RDL 2/04, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
CAPÍTOL III

Normes de gestió
Article 9è. Gestió de les insercions
1. El text a publicar s’ha de presentar amb la seva corresponent
ordre d’inserció (l’ofici) a la Unitat del BOP de la Diputació de
Lleida en original net i acompanyat del corresponent suport
informàtic, de forma que la seva transcripció no comporti
problemes de lectura, reproducció o comprensió. En el supòsit de
manca de dades, redacció inintel·ligible, o per la falta de suport
informàtic en aquelles insercions que per les seves
característiques el facin imprescindible no es cursarà la
publicació i s’atorgarà a l’interessat un termini de deu dies per
corregir el defecte o mancança. Si, transcorregut el dit termini, no
s’esmenés, es reformarà la documentació a l’autoritat competent
de l’òrgan remitent als efectes escaients.
2. Els originals seran transcrits en la mateixa forma en la qual es
trobin redactats i autoritzats per l’òrgan remitent, sense que per
cap causa pugui variar-se o modificar-se el seu contingut una
vegada hagin sigut registrats d’entrada en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, amb l’única excepció que aquest sigui
autoritzat de forma expressa i fefaent per l’òrgan remitent.
3. Les insercions seran publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida segons l’ordre cronològic d’arribada de les
corresponents ordres d’inserció de l’autoritat competent a les
oficines del Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a excepció
de les que impliquin un termini de temps improrrogable per a
l’eficàcia i la viabilitat del procés a què fan referència, les quals
tindran preferència; o aquelles que pel volum del text a publicar
o per les seves característiques particulars suposin la realització
de treballs peculiars o no previstos, que s’ajustaran en qualsevol
cas al termini màxim previst al paràgraf següent.
4. La publicació serà realitzada en el termini màxim de 15 dies
hàbils posteriors al pagament de la taxa corresponent, cas que
aquesta sigui procedent, o, en el seu defecte, a comptar des de la
recepció de l’ordre d’inserció a les oficines del Butlletí Oficial de
la Província de Lleida.
Si es donés el cas que la publicació fos declarada urgent per
l’autoritat competent de l’òrgan remitent, el termini màxim de
publicació del qual disposarà l’administració del Butlletí es
reduirà al comprés pels 6 dies hàbils posteriors a la recepció de
l’ordre d’inserció, amb declaració expressa d’urgència, a les
oficines del Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
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5. El Butlletí Oficial de la Província de Lleida, rectificarà per si
mateix o a instància dels departaments o organismes interessats,
els errors de composició o impressió que es puguin produir en la
publicació dels anuncis, sempre que suposi alteració o
modificació del sentit dels mateixos, o puguin suscitar dubtes al
respecte.
A tal efecte, els serveis de l’administració del Butlletí Oficial de
la Província de Lleida, mantindran classificats per dies, els
anuncis publicats a cada número editat d’aquest butlletí durant el
termini de sis mesos a partir de la data de la seva publicació.
6. Els originals que es trametin al Butlletí Oficial de la Província
de Lleida tindran caràcter reservat fins al moment de la seva
publicació. Per tant, no es podrà facilitar, fins aquell moment, cap
tipus d’informació sobre els mateixos, exceptuant-ne el cas
d’autorització expressa de l’autoritat competent de l’òrgan
remitent.
Article 10è. Complimentació de l’ordre d’inserció i
autentificació de documents
1. L’ordre d’inserció correspon a l’òrgan competent de
l’administració anunciant.
2. La Diputació de Lleida, a través del servei del BOP,
complimentarà l’ordre d’inserció de les corresponents
Administracions públiques i de l’Administració de Justícia.
A tal efecte, mantindrà un registre de les autoritats i funcionaris
facultats per a signar l’ordre d’inserció dels originals, destinats a
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, on
es faran constar la signatura autògrafa, el nom i el càrrec de la
persona a la qual pertany la mateixa.
Així, els corresponents òrgans de les Administracions públiques
i de l’Administració de Justícia acreditaran davant
l’administració del Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a
les persones facultades per ordenar la inserció, així com les
modificacions que es puguin produir.
3. Quan es tracti d’anuncis tramitats a instàncies de particulars,
aquests hauran d’acreditar de forma fefaent la condició a través
de la qual actuen.
Article 11è. Classes d’insercions
Les insercions són de dues classes:
a) Insercions de pagament previ
b) Insercions gratuïtes o exemptes de pagament
Article 12è. Insercions de pagament previ
Els subjectes passius han d’ingressar l’import de la taxa
prèviament a la inserció de qualsevol edicte, llevat dels casos
expressament previstos com de pagament exempt.
Article 13è. Exempcions
En el cas d’insercions d’anuncis estaran exemptes de pagament
de la taxa les publicacions següents:
1. La publicació de disposicions i resolucions d’inserció
obligatòria, quan siguin d’interès general.
2. Els edictes i anuncis de jutjats i tribunals, quan la inserció sigui
ordenada d’ofici.
3. Les citacions per a ser notificades per compareixença en els
procediments de recaptació dels tributs o exaccions parafiscals,
en els casos en què, intentada la notificació a l’interessat o
representant per part de l’Administració tributària o entitats i
corporacions de dret públic a les que correspon la seva
recaptació, aquesta no hagi estat possible.
4. Les notificacions administratives mitjançant edictes en el
butlletí, realitzades pels diferents òrgans de l’Administració
pública conforme a la normativa vigent en la matèria.
5. Altres anuncis oficials d’inserció obligatòria no compresos en
l’article 2n de la present ordenança
En les insercions que s’hagin de publicar gratuïtament s’ha
d’indicar, en la mateixa petició d’inserció, el precepte pel qual es
declara l’exempció de la taxa.

Article 14è. Convenis de col·laboració
La Diputació de Lleida podrà subscriure convenis de
col·laboració mitjançant els quals s’estableixin sistemes de
liquidació i pagament global de les taxes per publicació
d’anuncis.
Article 15è. Gestió de les subscripcions
L’edició oficial del BOP serà en format electrònic consultable per
internet, d’accés universal i amb caràcter gratuït.
Per ser l’accés telemàtic al BOP universal, lliure i gratuït, no cal
formalitzar cap subscripció per a la seva consulta.
CAPÍTOL IV

Normes de recaptació
Article 16è. Liquidació
L’administració del BOP d’acord amb les tarifes de la present
ordenança expedeix les liquidacions provisionals dels edictes a
nom de la persona o entitat obligada al pagament.
Posteriorment s’ordenarà la publicació dels edictes cobrats i dels
exempts de pagament.
Pel que fa als edictes de pagament previ si transcorregut un
termini de 6 mesos des de la sol·licitud d’inserció no s’ha
ingressat el seu import es procedirà d’ofici a l’anul·lació i es
retornarà el text a publicar i l’ordre d’inserció a l’autoritat
competent de l’òrgan remitent.
Article 17è. Formes de pagament
1. El pagament de la taxa es pot realitzar mitjançant:
- Pagament en efectiu a la Tresoreria de la Diputació.
- Transferència bancària.
- Domiciliació bancària. En aquest cas el cobrament es farà
mitjançant un sol càrrec a l’entitat bancària indicada per l’import
dels edictes publicats durant tot el mes.
2. A efectes de la seva publicació es consideraran cobrats els
edictes següents:
- Quan s’hagi fet efectiu el seu import a la tresoreria de la
Diputació.
- En les transferències bancàries en el moment que la tresoreria
de la Diputació tingui coneixement del seu ingrés en el compte
corrent que té obert amb aquesta finalitat.
- En les domiciliacions bancàries en el moment que es disposi de
l’autorització de domiciliació de l’entitat bancària corresponent.
3. Tant a la recaptació d’aquesta taxa com pel que fa als casos
d’infraccions i sancions, s’aplicarà el Reglament General de
Recaptació i la Llei General Tributària, en tot allò que no està
previst en aquella ordenança.
Disposició final
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquesta Corporació
en sessió del dia vint-i-un d’octubre de 2005; 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 2006.
El secretari general, Ramon Bernaus i Avellana
ANNEX I

Tarifes
Insercions
Tarifa 1. Insercions ordinàries
Aquesta tarifa s’aplicarà amb caràcter general a totes les
insercions no descrites en la tarifa -1.1. Insercions ordinàries:
2,20 euros per línia (de 65 espais aproximadament).
1.2. Quan, a més de l’original de l’anunci, es faciliti el text en
suport informàtic, de forma que permeti la seva recuperació i
amb les condicions que es detallen en l’annex II d’aquesta
ordenança fiscal, s’aplicarà la tarifa de 1,54 euros per línia (de 65
espais aproximadament).
1.3. Import mínim: L’import mínim per inserció serà de 60,00
euros.
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Tarifa 2. Insercions provinents de l’Administració local de Lleida
Aquesta tarifa s’aplicarà sempre i quan l’import de la tarifa no
sigui repercutible sobre els interessats beneficiaris o adjudicataris
del tram o expedient. Si és repercutible s’aplicarà la tarifa 1.
2.1. Insercions provinents de l’Administració Local: 1,54 euros
línia (de 65 espais aproximadament).
2.2. Quan el text de la inserció es trameti mitjançant la plana web
del http://www.diputaciolleida.net, a la tarifa 2.1 s’aplicaran els
següents coeficients:
HABITANTS

COEF. EUROS

Ajuntaments fins 500
0,50
0,77
Ajuntaments de 501 a 2.000
0,55
0,85
Ajuntaments de 2.001 a 5.000
0,60
0,92
Ajuntaments de 5.001 a 10.000
0,65
1,00
Ajuntaments més de 10.000 i Consells Comarcals 0,70
1,08
2.3. Tarifa mínima per inserció
- L’import mínim per inserció és de 48,00 euros.
2.4. Quan el text de la inserció es trameti mitjançant la plana web
de http://www.diputaciolleida.net, la tarifa mínima s’aplicaran
els següents coeficients:
HABITANTS

COEF. EUROS

Ajuntaments fins 500
0,50
30
Ajuntaments de 501 a 2.000
0,55
33
Ajuntaments de 2.001 a 5.000
0,60
36
Ajuntaments de 5.001 a 10.000
0,65
39
Ajuntaments més de 10.000 i Consells Comarcals 0,70
42
2.5. Tarifa per insercions relatives sancions econòmiques: 0,50
euros la línia (de 65 espais aproximadament).
2.6. Tarifa per insercions en línies d’una amplada superior als 65
espais previstos amb caràcter general. S’aplicarà sobre la tarifa
resultant el coeficient que es derivi de relacionar l’amplada de la
línia publicada i l’amplada de la línia ordinària fixada en 65
espais.
Tarifa 3. Publicacions amb caràcter d’urgència
Qualsevol petició d’inserció que no es realitzi amb una antelació
mínima entre 3 i 5 dies hàbils respecte de la data límit en que
s’hagi de publicar o quan l’edicte s’hagi de publicar en una data
determinada s’aplicarà un recàrrec igual a la tarifa per inserció
ordinària (tarifa 1).
Tarifa 4. Treballs de caràcter especial
En el cas d’insercions que tingui caràcter especial per raó de tipus
especial de lletra, inclusió de gràfics, gravats, taules o
composició especial s’aplicarà un coeficient del 1,25 sobre
l’import de la tarifa especial.
Tarifa 5. Insercions no publicades
Les insercions no publicades per haver estat retirades després de
la seva presentació se’ls aplicarà una taxa equivalent al 50 % de
la que li correspon en el cas de publicar-se, si s’hagués efectuat
qualsevol operació en els tallers.
ANNEX II

Normes reguladores de la presentació
en suport informàtic dels anuncis a publicar
en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida
És objecte de la present normativa la regulació de l’especificació,
garanties i procediment de la presentació en suport informàtic
dels anuncis i publicacions en el Butlletí Oficial de la Província
de Lleida quan així ho consideri convenient l’anunciant.
La tramesa amb suport informàtic ha de ser simultània al suport
paper, és un complement de la tramesa en format paper
(FAX/correu ordinari).
Cal que el contingut del text en format paper sigui idèntic al dels
fitxers informàtics.
El fitxer informàtic només ha d’incloure el text de la inserció a
publicar, sense cap més contingut complementari (ofici, escuts
municipals, capçaleres i peus de pàgina, signatures, segells,
certificats ...).
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La tramesa amb suport informàtic es pot realitzar mitjançant:
- Suport telemàtic.
- Mitjançant un correu electrònic a la adreça:
bop@diputaciolleida.es.
- Mitjançant la plana web habilitada a l’efecte (només pels
emissors autoritzats).
- Suport físic: magnètic o òptic.
Normes que han de complir els arxius presentats en suport
informàtic.
Els arxius annexats han d’estar arxivats preferentment:
- Si és un text: en format word o writter de OpenOffice.
- Si és una taula: en format excel o calc de OpenOffice (les dades
no es podran reordenar).
- No s’acceptaran els quadres de text.
Pel que fa als anuncis tabulats (essencialment llistats
d’ordinador), en la seva presentació, s’hauran de respectar les
normes següents:
- 1 Fitxer per anunci tramès.
- Dins el contingut del fitxer s’hauran d’ometre les capçaleres de
SALT de pàgina impresa.
- Cada relacionat haurà d’anar en una línia.
Només per la tramesa amb correu electrònic.
Cada inserció requereix un e-mail amb el seu corresponent arxiu
annexat.
A l’assumpte cal especificar qui l’envia (organisme emissor) i
que envia (breu resum identificatiu del contingut de la inserció).
Al cos de l’e-mail cal incloure les dades d’una persona de
contacte (nom, telèfon, FAX, e-mail).
Normes per la presentació de suports magnètic o òptics.
Cada suport haurà de dur adherida una etiqueta identificativa en
la qual constarà el nom de l’anunciant, la data de presentació, el
nom del fitxer que contingui i la persona de contacte i telèfon. En
cap cas es podran comprimir els fitxers.
Regles ortogràfiques que cal mantenir en la composició dels
documents.
1. Els textos s’han de teclejar en majúscules, incloent-hi els noms
de persones o entitats.
2. La puntuació decimal sempre s’ha d’iniciar amb una coma.
3. S’ha de fer servir sempre la tecla de l’apòstrof, no la tecla de
l’accent, per apostrofar paraules.
4. No fer servir la lletra l (ela) com si fos el número 1 (u).
5. Per fer el punt de la l (ela) geminada s’ha d’utilitzar la
combinació de tecles corresponents
6. Després dels dos punts sempre minúscula.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2

Taxa per gestió documental
Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 i 20.4 a) del RDL 2/04, de
5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquesta Diputació estableix la taxa per gestió
documental, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 132 de
l’esmentat text refós.
Article 2n. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat
administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a
instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i
expedients de què entengui l’administració o les autoritats de la
Diputació i els seus Organismes Autònoms.
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2. La tramitació de documents i expedients necessaris per al
compliment d’obligacions fiscals no estarà sotmesa a aquesta
taxa, com tampoc no ho estaran les consultes tributàries, els
expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos
administratius contra resolucions provincials de qualsevol classe
i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d’activitats
de competència provincial i a la utilització privativa o
l’aprofitament especial de béns del domini públic provincial, que
estiguin gravats per una altra taxa o pels que aquesta Diputació
exigeixi un preu públic.
3. La gestió de la documentació que estigui sota responsabilitat
del Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació i de la
Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs es realitzarà tenint
en compte el que es preveu als respectius annexes d’aquesta
ordenança.
Article 3è. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 i següents de
la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en interès
de les quals redundi la tramitació del document o expedient que
constitueix el fet imposable de la taxa.
Article 4t. Responsables
Seran responsables solidàriament o subsidiàriament de les
obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques en els supòsits i amb l’abast que assenyalen els articles
41, 42 i 43 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General
Tributària.
Article 5è. Beneficis fiscals
Estaran exempts del pagament del preu de les reproduccions els
ajuntaments de la demarcació de Lleida per al cas de
documentació relativa al seu àmbit d’actuació.
Tindran una bonificació sobre el 50 per 100 de l’import de la
tarifa els investigadors que acreditin ésser estudiants, així com
les entitats públiques i privades sense ànim de lucre.
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que
s’assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients
que s’han de tramitar, d’acord amb la tarifa que conté l’article
següent.
2. L’import de les tarifes correspon a la tramitació completa, en
cada instància, del document o expedient de què es tracti, des que
s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la
notificació a l’interessat.
Article 7è. tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els
epígrafs següents:
EUROS
UNITAT

a) Convalidació de poders ....................................................15,00
b) Reproducció de documents i fons bibliogràfics
i documentals
Fotocòpies:
En paper format A4 ................................................................0,12
En paper format A3 ................................................................0,30
Fotocòpies autoservei:
En paper format A4 ................................................................0,08
En paper format A3 ................................................................0,15
Fotocòpies per scanner:
En paper format A4 ................................................................0,20
En paper format A3 ................................................................0,22
Reproducció per impressora làser:
En paper format A4 ................................................................0,20
Reproducció en CD ....................................................0,60 imatge
................................................................més 1 euro per cada CD
c) Reproducció d’imatges. Procés analògic
Fotografies B/N suport paper:
9x12 cm ..................................................................................6,00
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EUROS
UNITAT

13x18 cm ................................................................................8,00
18x24 cm ..............................................................................10,00
24x30 cm ..............................................................................15,00
30x40 cm ..............................................................................25,00
Fotografies color suport paper:
9x12 cm ................................................................................10,00
13x18 cm ..............................................................................11,00
18x24 cm ..............................................................................14,00
24x30 cm .............................................................................18,00
30x40 cm ..............................................................................25,00
Diapositives:
35 mm.....................................................................................5,00
6x6 cm ....................................................................................7,50
9x12 cm ................................................................................15,00
d) Reproducció d’imatges. Procés digital
Imatges B/N o Color:
Suport paper normal (DIN-A4) ..............................................3,00
Suport paper normal (DIN-A3) ..............................................5,00
Suport paper fotogràfic (DIN-A4)..........................................5.00
Suport paper fotogràfic (DIN-A3)..........................................8,00
Suport electrònic d’imatges del Cadastre
(blocs de 25 imatges) ....................5,00 euros/blocs de 25 unitats
Suport electrònic resta d’imatges (preu per imatge) ..............5,00
CD...........................................................................................1,00
e) Drets de reproducció dels fons
de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
A més de la quota especificada, s’estableixen les tarifes següents
quan aquestes reproduccions se sol·licitin per a un ús diferent al
d’investigació i recerca, sempre que l’Institut sigui titular dels
drets d’autor de les obres reproduïdes, quan tingui l’autorització
del titular dels drets d’autor, quan siguin anònimes o siguin
desconeguts els possibles titulars dels drets d’explotació, o quan
hagin passat al domini públic respectant sempre l’autoria si es
revelés la identitat de l’autor, així com, en tot cas, la integritat de
l’obra.
Premsa (import per fotografia sol·licitada):
Pàgina interior ......................................................................36,10
Pàgina interior doble pàgina.................................................72,00
Portada ................................................................................120,00
TV i cinema (import per document original sol·licitat) .....120,00
Edicions (import per fotografia sol·licitada):
- Pàgina interior ....................................................................60,00
- Pàgina interior doble pàgina ..............................................90,00
- Portada .............................................................................150,00
- Postals cromos i similars....................................................36,00
- Edicions electròniques .......................................................60,00
Publicitat (import per fotografia sol·licitada):
- Audiovisuals.....................................................................120,00
- Fullets.................................................................................90,00
- Calendaris.........................................................................120,00
- Memòries empreses, associacions ....................................60,00
- Premsa ..............................................................................120,00
- Pòsters o cartells anunciadors ..........................................150,00
- Nadales...............................................................................90,00
- Web Internet .....................................................................180.00
- Tanques, opis....................................................................360,00
- Esports, cinema ..................................................................90,00
Exposicions (import per fotografia sol·licitada):
- Plafons................................................................................36,00
- Altres usos ..........................................................................36,00
Decoració (import per fotografia sol·licitada)......................90,00
f) Drets d’enregistrament dels bÉns mobles i immobles
de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms
EUROS
HORA

- Reportatges fotogràfics, per una hora..............................100,00
- Sessió fílmica ...................................................................100,00
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Article 8e. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presenti
la sol·licitud que iniciï la tramitació dels documents i expedients
que estan sotmesos al tribut.
Article 9e. Declaració i ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació al presentar la
sol·licitud de tramitació del document o expedient, havent-se
d’acreditar el seu pagament abans del seu lliurament.
Article 10è. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en materia tributària es regeixen pel
disposat a la Llei General Tributària, a la seva normativa de
desenvolupament i al Reglament General de Recaptació
Disposició final
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquesta Corporació
en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-un d’octubre de dos mil
cinc; 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 2006.
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
ANNEX I

Normes de gestió de la documentació gestionada
pel servei d’arxius, estudis i informació
1. Serveis de reproducció de documents
El servei d’Arxius posa a l’abast dels seus usuaris diferents
sistemes de reproducció de documents tant propis (documents
administratius i històrics) com a aliens (Publicacions
Oficials....DOGC, BOE, BORM...etc). El sol·licitant haurà
d’emplenar la butlleta que també es troba publicada a la WEB
1.1. Per a la investigació: Es podran reproduir totalment o parcial
els documents històrics de la Diputació de Lleida, o aquelles
publicacions que siguin de domini públic i no tinguin l’accés
restringit i les publicacions oficial disponibles. El sol·licitant
haurà de fer la sol·licitud amb el formulari normalitzat on ha de
constar l’abast de la reproducció i la finalitat científica de la
mateixa
1.2. Per a ús públic, privat i/o comercial: El sol·licitant de la
reproducció serà el responsable de tramitar i obtenir els permisos
necessaris dels titular dels drets de propietat intel·lectual en
aquells casos que faci falta. I en els casos que la propietat sigui
de la Diputació el sol·licitant haurà de fer també la sol·licitud
amb el formulari normalitzat.
2. Formats de reproducció
2.1. Reproducció amb fotocòpia
Es podran fotocopiar els documents originals sempre que les
seves característiques de conservació ho permetin.
Es facilitarà fotocòpies de les publicacions oficials pròpies i
alienes de que disposa el servei.
2.2. Reproducció per escaner
Es reproduiran per aquest mitjà els documents que no puguin ser
reproduïts per fotocòpia si les seves característiques físiques i de
conservació ho permeten.
2.3. Reproducció per impressora làser
Es reproduiran per aquesta tecnologia tots els documents que el
servei d’Arxius, Estudis i Informació pot facilitar per haver estat
tractat prèviament l’original de manera digital.
2.4. Reproducció de còpies en CD
Es reproduiran en CD les imatges de fotografies i de documents
que ja es troben digitalitzats.
Un cop emplenat el formulari i prèvia liquidació de les tarifes es
lliurarà el material sol·licitat.
3. Enregistraments dels bens immobles i bens mobles de la
Diputació de Lleida
Es podrà fotografiar o gravar en vídeo qualsevol dels espais
públics, bens i edificis de la Diputació de Lleida (excepte les
restriccions específiques de cada organisme autònom), sempre i
quan les imatges siguin per a us privat i sense ànim de lucre.
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Per fotografiar o gravar en vídeo qualsevol bé moble i immoble
de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms amb
finalitats científiques, comercials o lucratives, caldrà
complimentar el Full d’Autorització d’enregistrament i pagar les
taxes oportunes. En aquest cas es lliurarà a la Diputació una
còpia de l’enregistrament i en cas de ser per a una publicació un
exemplar de la mateixa. Igualment la Diputació es compromet a
no utilitzar l’enregistrament sense autorització prèvia dels autors.
Full de sol·licitud de reproducció de documents
i d’imatges número........................................................................
Sol·licituds requerida per...............................................................
Nom i cognoms/Entitat..................................................................
Adreça............................................................................................
Localitat .........................................................................................
Codi postal.....................................................................................
NIF.................................................................................................
Professió ........................................................................................
Telèfon ...........................................................................................
E-mail ............................................................................................
Finalitat de la sol·licitud:
- Particular .....................................................................................
- Projecte de recerca ......................................................................
- Edició de llibres ..........................................................................
- Altres ...........................................................................................
Imatges sol·licitades:
Número d’inventari .......................................................................
Tema ..............................................................................................
Any ................................................................................................
Fons ...............................................................................................
Tipus de Suport..............................................................................
- Paper............................................................................................
- Diapositiva ..................................................................................
- Digital..........................................................................................
Aquestes imatges no podran ser cedides a terceres persones ni
fer-ne un us comercial, sense prèvia autorització del Servei
d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida.
En cas que es publiquin les imatges, es farà arribar dos exemplars
de la publicació al Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la
Diputació de Lleida.
Drets de reproducció:
El sol·licitant s’obliga a declarar els Drets de Reproducció a
favor del Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació
de Lleida
Signatura del sol·licitant ................................................................
Data................................................................................................
Vistiplau del responsable del servei ..............................................
Signatura de conformitat de lliurament.........................................
Data................................................................................................
Full de sol·licitud d’enregistraments
de béns mobles i immobles número..............................................
Sol·licituds requerida pe ................................................................
Nom i cognoms/Entitat..................................................................
Adreça............................................................................................
Localitat .........................................................................................
Codi postal.....................................................................................
NIF.................................................................................................
Professió ........................................................................................
Telèfon ...........................................................................................
E-mail ............................................................................................
Finalitat de la sol·licitud:
- Particular .....................................................................................
- Projecte de recerca ......................................................................
- Edició de llibres ..........................................................................
- Altres ...........................................................................................
Béns a enregistrar:
Ús de l’enregistrament ..................................................................
Tipus d’enregistrament:
- Fotografia ....................................................................................
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- vides ............................................................................................
- Altres ...........................................................................................
Aquestes imatges no podran ser cedides a terceres persones ni
fer-ne un us comercial, sense prèvia autorització de la Diputació
de Lleida.
En cas que es publiquin les imatges, es farà arribar un exemplars
de la publicació al Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la
Diputació de Lleida.
Drets de reproducció:
El sol·licitant s’obliga a declarar els Drets de Reproducció a
favor del Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació
de Lleida
Signatura del sol·licitant ................................................................
Data................................................................................................
Vistiplau del responsable del servei ..............................................
Signatura de conformitat de lliurament.........................................
Data................................................................................................
ANNEX II

Normes de gestió de la documentació gestionada
per la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
L’Institut posa a l’abast dels usuaris diferents sistemes de
reproducció de documents, per tal d’evitar el deteriorament dels
seus fons i facilitar-ne una correcta utilització. Les reproduccions
es faran respectant el que hi ha establert a la legislació sobre els
drets de propietat intel·lectual i sota els criteris següents:
- Per a la investigació: Es podran reproduir totalment les obres
que siguin de domini públic o estiguin exhaurides. En tots els
altres casos, la reproducció només podrà ser parcial i mai més
d’un terç de l’obra, a menys que es disposi del permís del titular
dels drets de propietat intel·lectual.
- Per a ús públic i/o comercial: El sol·licitant de la reproducció
serà el responsable de tramitar i obtenir els permisos necessaris
dels titulars dels drets de propietat intel·lectual. En cas que
l’Institut ostenti els drets de propietat intel·lectual, el sol·licitant
haurà de fer constar en la seva petició l’obra a reproduir, l’abast
de la reproducció i la finalitat per a la qual es sol·licita. En
qualsevol cas, l’autorització serà amb caràcter no exclusiu. No
serà necessària cap autorització, si l’obra ha passat a domini
públic.
- Per obtenir reproduccions dels fons bibliogràfics i documentals
de l’Institut s’haurà de complimentar el formulari de Sol·licitud
de Reproducció de documents i trametre’l al servei corresponent.
Un cop autoritzada la sol·licitud i prèvia liquidació de les tarifes
es lliurarà el material sol·licitat.
Reproducció de materials bibliogràfics i gràfics
Fotocòpia
Es podrà fotocopiar sempre que les seves característiques de
conservació ho permetin:
- Les obres de referència de les sales de lectura impreses
posteriorment a l’any 1900
- Les monografies del fons local impreses posteriorment a 1958
- Les publicacions periòdiques impreses a partir de 1958
Fotocòpia per escaner
Es podran reproduir per aquest mitjà qualssevol dels documents
en suport bibliogràfic i gràfic que no puguin ser reproduïts per
fotocòpia, si les seves característiques físiques i de conservació
ho permeten.
- Les obres anteriors a 1901, obres posteriors en mal estat i obres
molt utilitzades
- Les monografies del fons local impreses abans de 1958
- Les publicacions periòdiques impreses amb anterioritat a 1958
Impressions electròniques
Informació bibliogràfica accessible des del programa de gestió
de biblioteques ALEPH.

Fotografia/diapositiva
Qualsevol document bibliogràfic, gràfic o d’altre tipus
susceptible de ser reproduït.
Terminis de lliurament
- Fotografies i diapositives: 15 dies a partir de la data de
pagament
- Fotocòpies (+ de 20 reproduccions): de 3 dies a 1 setmana a
partir de la data de pagament
- Fotocòpies per escanner: de 3 dies a 1 setmana a partir de la
data de pagament
Normativa sobre reproduccions fotogràfiques dels fons
1. Per obtenir reproduccions d’imatges dels fons bibliogràfics o
documentals de l’Institut s’haurà de complimentar el formulari
de Sol·licitud de Reproducció d’Imatges i trametre’l al servei
corresponent. Un cop autoritzada la sol·licitud i prèvia liquidació
de les tarifes es lliurarà el material fotogràfic.
2. En cas que les reproduccions fotogràfiques sol·licitades siguin
dels fons del Gabinet Numismàtic o de la Sala d’Arqueologia
s’haurà de complimentar un altre model de qüestionari, donades
les característiques especifiques dels fons.
3. Per prendre fotografies de qualsevol peça, objecte o element de
la casa susceptible de ser fotografiat, caldrà complimentar el
corresponent Full d’Autorització Fotogràfica on es farà constar
explícitament l’ús que es vol fer de les fotografies. Igualment es
lliurarà a l’Institut una còpia de la fotografia i tres exemplar de la
publicació on surtin reproduïdes les imatges, amb el benentès que
l’Institut es compromet a no utilitzar-les sense autorització
prèvia.
4. Només es podran prendre fotografies dels fons bibliogràfics i
documentals, dels documents de gran format i en aquells casos en
que la reproducció per mitjans convencional sigui perjudicial pel
document.
5. Si la finalitat de les reproduccions fotogràfiques és la d’edició,
publicació o il·lustració, el sol·licitant declararà conèixer les
limitacions que imposa la Llei de Propietat intel·lectual.
Normativa sobre reproduccions fotogràfiques de l’edifici
1. Es podrà fotografiar o gravar en vídeo qualsevol dels espais de
l’edifici que estan oberts al públic, excepte la Sala Gòtica i la
Sala d’Arqueologia, sempre i quan les imatges siguin per a ús
privat i sense ànim de lucre.
2. Quan les reproduccions d’imatges estiguin destinades a un ús
comercial amb finalitats lucratives caldrà omplir el corresponent
Full d’Autorització Fotogràfica on es farà constar de manera
explícita l’ús que es vol fer de les imatges i s’hauran d’abonar les
taxes corresponents. Igualment es lliurarà a l’Institut i una còpia
de les fotografies i tres exemplars de la publicació on surtin
reproduïdes les imatges.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4

Taxa pel servei de recaptació
CAPÍTOL I

Principis generals
Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament
1. Fent ús de les facultats concedides en l’article 106 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, els
articles 132 i 20.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/04, de 5 de
març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els articles
15 al 19 d’aquest Text legal, aquesta Diputació estableix la taxa
per la prestació del servei de Recaptació.
2. Serà objecte d’aquesta exacció:
a) La recaptació en període voluntari de les quotes dels ingressos
de dret públic, el cobrament de les quals ha estat convingut o
assumit legalment
b) La recaptació en període executiu de les quotes dels ingressos
de dret públic que, havent-se establert per conveni o assumit
legalment, han de recaptar-se per via de constrenyiment
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CAPÍTOL II

Obligació de contribuir
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de recaptació
dels ingressos de dret públic locals i dels ingressos de dret públic
d’altres administracions diferents de la local i per entitats de dret
públic, quan les funcions recaptatòries s’hagin delegat a la
Diputació de Lleida a l’empar del que es preveu en l’article 7.1
del TRHL.
El fet imposable, determinant de l’obligació de contribuir, neix
per la prestació efectiva del servei de recaptació, una vegada
subscrit el conveni corresponent, per assumpció del servei i per
algun altre mitjà establert per disposició o normativa legal.
Article 3r. Acreditament
La taxa regulada en la present ordenança s’acreditarà amb la
prestació del servei de recaptació en qualsevol dels seus dos
períodes, voluntari o executiu.
Article 4t. Subjectes passius
Seran subjectes passius d’aquesta taxa els ajuntaments de la
província de Lleida, consells comarcals, consorcis de dret públic
i organismes de dret públic amb els qui es tingui convinguda la
prestació del servei de recaptació.
CAPÍTOL III

Base de gravàmen, tipus i quota
Article 5è
1. La base de gravamen serà, tant en període voluntari com
executiu, l’import del principal recaptat.
2. El tipus impositiu serà el que, segons les modalitats de
cobrament i classes d’entitats a les que es presti el servei,
s’assenyala en les tarifes que s’estableixen en l’article següent.
3. La quota tributària serà el resultat d’aplicar el corresponent
tipus impositiu a la base respectiva
CAPÍTOL IV

Tarifes
Article 6è
Tarifa 1ª. Recurs Cameral de la Cambra Oficial de Comerç
1. En voluntària:
10% de la quota sobre Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost de
Societats.
2. En executiva:
100 % del recàrrec de constrenyiment a favor de l’OAGRTL.
100 % dels interessos a favor de la Cambra de Comerç.
Tarifa 2ª. Quotes de la Seguretat Social Agrària
1. En voluntària:
- 5 % de la quota
2. En executiva:
- 5 % de la quota sobre el principal
- 50 % dels recàrrecs a favor de l’OAGRTL
- 50 % dels recàrrecs a favor de la Tresorería Gral. de la S.Social
- 100 % dels interessos a favor de l’OAGRTL
Tarifa 3ª. Tributs i altres ingressos de dret públic
Epígraf 1: impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, quotes d’urbanització, ordres d’execució
urbanística i autoliquidacions de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica (IVTM)
En voluntària:
- 5 % de la quota.
Epígraf 2: impost sobre activitats econòmiques
En voluntària:
- 2’5 % de la quota municipal.
Epígraf 3: resta d’impostos, tributs, exaccions i ingressos de dret
públic

El tipus aplicable als subjectes passius serà en funció de les
delegacions efectuades a favor de l’OAGRTL.
CONCEPTE DELEGAT

TIPUS

IBI o IAE o qualsevol impost, taxa o preu públic...................5%
IBI, IAE i IVTM.................................................................4’50%
IBI, IAE, IVTM i qualsevol taxa o preu públic .................4’25%
IBI, IAE, IVTM, i qualsevol taxa o preu públic
amb càrrec total superior a 3’5 milions d’euros ......................4%
Epígraf 4: recaptació en via executiva en tots els impostos, taxes
i ingressos de dret públic
- 7’50 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o
del 10 %.
- 15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de
constrenyiment és del 20 %.
- 100 % interessos a favor dels ens locals.
- 100 % recàrrecs a favor dels ens locals.
Epígraf 5: avocació expedients
1. En voluntària
- 5 % de la quota
2. En executiva
- 7’50 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o
del 10 %.
- 15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de
constrenyiment és del 20 %.
CAPÍTOL V

Exempcions i bonificacions
Article 7è
No es concediran altres exempcions o bonificacions que les que,
en qualsevol cas, puguin ésser establertes per precepte legal o
reglament que resulti d’obligada aplicació.
CAPÍTOL VI

Normes de gestió
Article 8è
1. La liquidació de la taxa per la recaptació en període voluntari
es verificarà una vegada finalitzat el cobrament i es realitzarà
simultàniament a l’abonar a les entitats respectives de la
recaptació obtinguda.
2. La liquidació de la taxa per la recaptació en període executiu
es realitzarà simultàniament a l’abonar a les entitats respectives
de la recaptació obtinguda en via de constrenyiment.
3. La cobrança es durà a terme a través de l’OAGRTL d’aquesta
Diputació, per mitjans propis o en col·laboració amb l’Agència
Estatal d’ Administració Tributària.
CAPÍTOL VII

Ordenança fiscal general
Article 9è
Tot el que no està previst en la present ordenança serà d’aplicació
l’establert en l’ordenança fiscal General de la Diputació de
Lleida.
Disposició transitòria
Aplicació de l’Epígraf 2 de la Tarifa 3ª.
La taxa pel servei de recaptació de valors i liquidacions de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques que tinguin any fiscal
2005 i posterior serà la prevista en la present ordenança, i els que
tinguin any fiscal 2004 i anteriors serà d’aplicació l’ordenança
fiscal vigent en l’any fiscal del valor o liquidació.
Disposició final
La present ordenança, que deroga a la actualment vigent, es
començarà a aplicar a patir del proper dia 1 de gener de 2006, i
regirà fins la seva derogació o modificació.
Diligència
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquesta Corporació
en sessió ordinària celebrada el dia setze de desembre de dos mil
cinc; entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
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Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1
de gener de 2006.
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7

Centre d’Arqueologia d’Avinganya
CAPÍTOL I

Principis generals
Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament
1. De conformitat amb el que es preveu en l’article 122, en
relació amb l’article 20.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquesta Diputació estableix la
taxa per la utilització privatiu i aprofitament especial del Centre
d’Arqueologia d’Avinganya que s’especifica en les tarifes que es
contenen en el Capítol III, article 5è. següent que es regirà per
aquesta ordenança.
2. Serà objecte d’aquesta taxa:
- La utilització amb caràcter privat de les instal·lacions públiques
del Centre d’Arqueologia d’Avinganya.
- L’aprofitament relacionat amb activitats educatives, així com de
coneixement de les instal·lacions del Centre d’Arqueologia
d’Avinganya.
CAPÍTOL II

Elements de la relació tributària
Article 2n. Obligació de contribuir
1. Fet imposable. Estarà determinat per la realització de
l’activitat provincial dels serveis o activitats realitzats per
aquesta Diputació a què es refereix l’article anterior.
2. Subjecte passiu. Són les persones físiques o jurídiques i les
Entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària
que sol·licitin, provoquin o en llur interès redundi la prestació de
servei o activitat del Centre.
Article 3r. Base de gravamen
Es prendran com a base de gravamen de la present taxa els
mòduls d’utilització dels serveis o activitats especificats en la
tarifa.
Article 4t. Obligació de pagament
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança neix des què es realitzi qualsevol dels serveis,
activitats o utilització de les instal·lacions especificats en les
tarifes.
2. El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en el
recinte de què es tracti o quan es sol·liciti el servei, activitat o
utilització privativa de les instal·lacions a què es refereixen les
tarifes que figuren al següent article.
CAPÍTOL III

Tarifes
Article 5è. Tarifes
Les tarifes a aplicar seran les següents:
ENTRADA
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EUROS

1. Accés general al recinte
1.1. Individual................................................................................
Individual................................................................................1,20
Joves de 12 a 18 anys i/o carnet jove.....................................0,60
Jubilats....................................................................................0,60
1.2. Grups ......................................................................................
Grups entre 11 i 25 persones................................................12,00
A partir de 25 persones (tarifa per persona)...........................0,50
1.3. ....................................................................................Gratuïta
Nens menors de 12 anys ..................................................Gratuïta
Professionals del Patrimoni Històric
de museus o d’ensenyament.............................................Gratuïta
EUROS

2. Programes d’activitats pedagògiques
2.1. Educació primària:
Primer i segon cicle. ......................................................................
Un dia a Avinganya (1r/2n) (Tarifa per persona) ...................0,60

EUROS

Descobrim Avinganya (3r./4t) (Tarifa per persona) ...............0,60
Tercer cicle (5è / 6è de primària)
Què és una excavació arqueològica? (Tarifa per persona).....1,20
Setmana d’arqueologia (Tarifa per persona) ..........................1,20
2.2. Educació secundària:
Conèixer la nostra història (Tarifa per persona) ....................1,20
Crèdit de síntesi d’Arqueologia (Tarifa per persona) ............1,20
2.3. Tots els nivells
Descobrim els orígens del Baix Segre (Tarifa per persona) ..1,20
2.4. Públic General
Ruta arqueològica pel Baix Segre
(inclou entrada a Avinganya)
Grups de 11 a 25 persones (Tarifa per grup)........................60,00
Grups de mes de 25 persones (Tarifa per persona .................2,40
Persones menors de 12 anys ............................................Gratuïta
Professionals del Patrimoni Històric, de museus,
de l’ensenyament i personal de la Diputació. ..................Gratuïta
EUROS

3. Utilització privativa de les instal·lacions
Conferències, estades i similars .........................................120,00
Celebracions i similars .......................................................240,00
Article 6è. Infraccions i sancions
1. En matèria d’infraccions i la seva corresponent sanció, s’estarà
a l’establert en l’ordenança fiscal General.
2. La imposició de sancions no impedirà en cap cas la liquidació
i cobrament de les quotes acreditades, així com el rescabalament
dels desperfectes que es puguin ocasionar.
3. En el cas de la utilització privativa de les instal·lacions es
podrà demanar un dipòsit previ o prestació de garantia per un
import equivalent al de la tarifa a aplicar pel tipus d’utilització,
el qual respondrà de possibles desperfectes derivats de la
utilització.
CAPÍTOL IV

Ordenança fiscal general
Article 7è. Ordenança fiscal general
Tot el que no està previst en la present ordenança serà d’aplicació
l’establert en l’ordenança fiscal General.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província i es començarà a aplicar a
partir del dia 1 de gener del 2006, i regirà fins a la seva derogació
o modificació expressa.
Diligència
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquesta Corporació
en sessió del dia vint-i-un d’octubre de dos mil cinc, 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 ú de gener de
2006.
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana
Contra l’acord d’aprovació i modificació de les ordenances
fiscals esmentades es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte d’acord amb el que
disposa els articles 10.1.b) i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Lleida, 27 de desembre de 2005
El president accidental, Miquel Padilla i Díaz
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

−♦−
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CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL

CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL DE L’ALTA RIBAGORÇA
EDICTE

10808

Aprovada a la sessió ordinària del Ple d’aquest Consell, número
119-4/04, extraordinària celebrada el dia 18 de novembre de
2004, aprovà provisionalment la modificació de determinades
ordenances fiscals per a l’any 2005 i següents,
Sotmeses les mateixes a informació pública i publicades
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida,
Aprovats per acord de 22-12-05, els Padrons fiscals
corresponents a les anteriors exaccions aplicades les tarifes
vigents abans referides, s’exposen al públic durant el termini
d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i estaran a disposició
dels interessats a la Tresoreria del Consell Comarcal en hores
d’oficina.
Atès el que disposen els articles 124.3 de la Llei general
tributària i l’article 14.4 de la Llei 39/88 de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, es notifica col·lectivament la
present resolució. Contra la mateixa, que no exhaureix la via
administrativa, es podrà interposar recurs de reposició previ al
contenciós administratiu davant el President d’aquest Consell
Comarcal, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la publicació d’aquesta notificació, d’acord amb el que estableix
l’article 14.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i l’article 108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es
consideri procedent.
La interposició del recurs no atura l’acció administrativa per al
cobrament, llevat que es demani, en el termini d’interposició del
recurs de reposició la suspensió de l’execució de l’acte adjuntant
alguna de les garanties que fixa l’article 75.6 del Reial decret
391/96, d’1 de març, d’aprovació del Reglament de procediment
en les reclamacions econòmiques administratives.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat presumptament si
transcorre un mes des de la seva interposició, sense que es
notifiqui la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de
reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el
termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la notificació
de l’acord resolutori del recurs de reposició i, si no es notifiqués
cap acord resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de
l’endemà del dia en que el recurs de reposició s’hagi desestimat
presumptament.
També es fa pública la cobrança dels esmentats tributs, al qual es
portarà a terme en la forma, lloc i terminis que tot seguit
s’especifiquen:
Termini d’ingrés en període voluntari: Des del dia 27-12-05 fins
el dia 15-5-06.
Forma de pagament: Domiciliació bancària i, en el seu defecte
ingrés a qualsevol oficina de Caixa d’Estalvis de Catalunya fent
referència al càrrec, número de rebut o qualsevol altra dada que
permeti identificar el deute.
Transcorregut el termini en període voluntari, sense que s’hagi
satisfet el deute, el seu pagament podrà ser exigit mitjançant el
procediment d’apremi, meritant el recàrrec corresponent (10%
fins que no hagi estat notificada la providència de
constrenyiment; 20% després d’haver-se produït la susdita
notificació), interessos de demora i, en el seu cas, les costes que
es produeixin, d’acord amb l’establert a l’article 127 de la Llei
general tributària.
El Pont de Suert, 22 de desembre de 2005
E president, Joan Perelada i Ramon

−♦−

EDICTE

10777

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, reunit en sessió del Ple del
dia 20 de desembre de 2005, va aprovar provisionalment la
modificació de l’article 3 de la ordenança fiscal número 4
corresponent a la taxa per a la prestació del servei de
teleassistència.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de bases de règim local;
17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, i 162.2.b) de la Llei 8/87, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals
i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic
durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè els
interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes. En cas que no se’n
presentin es considerarà definitivament aprovada.
La Seu d’Urgell, 21 de desembre de 2005
El president, Ventura Roca Martí

−♦−
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL
EDICTE

10778

Aprovat inicialment pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en
sessió plenària del dia 20 de desembre de 2005, la modificació de
pressupost número 3, s’exposa al públic a la Secretaria per un
termini de 15 dies hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions
i al·legacions que es resoldran pel Ple en un termini de 30 dies,
d’acord amb el que disposa la legislació vigent. Cas que no es
presentin reclamacions s’elevarà automàticament a aprovació
definitiva.
La Seu d’Urgell, 21 de desembre de 2005
El president, Ventura Roca i Martí

−♦−
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA
EDICTE

10802

Per resolució de la Presidència del Consell Comarcal, de 20 de
desembre de 2005, s’ha resolt contractar amb caràcter de màxima
urgència, amb efectes del dia 21 de desembre de 2005 i durant un
període de sis mesos, la senyora Susanna Pérez i Maldonado,
amb DNI 43.745.676-K, diplomada en educació social, com a
personal laboral temporal i a jornada complerta, per a col·laborar
amb el projecte sobre Immigració comarcal del Consell
Comarcal, amb les retribucions bàsiques i el complement de destí
corresponents als funcionaris del grup B nivell 20.
El que es fa públic de conformitat amb el que estableix l’article
291.3 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Balaguer, 20 de desembre de 2005
El president, Josep Roig i Armengou

−♦−
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
ANUNCI

10796

Es fa públic les devolucions de les fiances definitives per la
responsabilitat que es pogués derivar per la realització de les
obres que a continuació es relacionen, amb la finalitat que, en el
termini de vint dies hàbils, es puguin formular reclamacions per
part de les persones que puguin tenir algun dret sobre els
adjudicataris, per raó del contracte garantit. De no formular-se
cap reclamació en el termini esmentat es procedirà a la devolució
de les fiances dipositades.

29 DE DESEMBRE 2005

Nom de l’empresa: Miquel Rius, SA.
Concepte: reforç del ferm a les carreteres d’accés a nuclis del
Pallars Sobirà.
Import de la fiança: 3.080 euros.
Nom de l’empresa: Miquel Rius, SA.
Concepte: obres de condicionament de l’accés a Caregue des de
la carretera de Llessuí (Sort-Rialp).
Import de la fiança: 1.688 euros.
Nom de l’empresa: Miquel Rius, SA.
Concepte: obres de condicionament de l’accés a nuclis de la Vall
de Cardós.
Import de la fiança: 2.040 euros.
Sort, 19 de desembre de 2005
El president, Àngel Guiu i Abella

−♦−
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
EDICTE
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El Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en sessió plenària
ordinària, realitzada el dia 16 de desembre de 2005, va aprovar el
plec de clàusules administratives que ha de regir el concurs per a
la contractació per procediment obert de les obres del Projecte
bàsic i d’execució de l’edifici de serveis municipals.
La qual cosa se sotmet a informació pública per un període de 20
dies hàbils comptadors des de l’endemà hàbil a la data de la
darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb l’establert a l’article 277 del
decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a fi que es
puguin presentar les al·legacions que es considerin convenients.
En cas de no haver-hi l’acord esdevindrà definitiu.
Simultàniament s’anuncia el concurs públic per a l’adjudicació
del contracte d’obres, en el ben entès que els terminis que
s’assenyalen quedaran prorrogats pel temps necessari, si cal, en
el cas de presentació d’al·legacions al plec de clàusules.
1. Entitat adjudicadora
Consell Comarcal del Pla d’Urgell. Avinguda Prat de la Riba,
número 1 de Mollerussa.
2. Objecte del contracte
Projecte bàsic i d’execució de l’edifici de serveis municipals.
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
4.Tipus de licitació
El preu que servirà de base per a l’adjudicació serà de
2.021.124,85 euros (IVA inclòs).
5. Garantia definitiva :
Serà del 4% de l’import d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Consell Comarcal del Pla d’Urgell
b) Domicili: carrer Prat de la Riba, 1
c) Localitat i codi postal: Mollerussa 25230
d) Telèfon: 973 71 13 13
e) Fax: 973 60 04 77
7. Presentació d’ofertes
7.1 Termini: 26 dies naturals a partir de la darrera data de
publicació d’aquest anunci al BOP i al DOGC. Si el darrer dia
d’aquest període fos dissabte o festiu, el període indicat
finalitzarà el dia hàbil següent.
7.2 Documentació a presentar: la que es detalla al plec de
clàusules administratives.
7.3 Lloc de presentació: al Registre General del Consell
Comarcal de 8.30 hores a 15 hores, en mà o en alguna de les

formes previstes en la Llei 30/92. En tot cas quan la
documentació hagi estat tramesa per correus s’haurà de donar
compliment al que es preveu en l’article 80.4 del Reglament
general de la Llei, aprovat pel Reial decret 1098/01 de 12
d’octubre i sense els requisits que es determinen en l’esmentada
norma la documentació no serà admesa.
8. Obertura d’ofertes
L’acte de qualificació de la documentació i obertura de les
proposicions serà públic i tindrà lloc a la sala d’actes del Consell
Comarcal (Prat de la Riba, 1 Mollerussa) a les 13 hores del dia
hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de
proposicions o, si aquest fos dissabte o festiu, el primer dia hàbil
següent.
En el supòsit que es presentessin ofertes per correu, l’acte de
qualificació de la documentació i obertura de les proposicions es
posposarà fins l’onzè dia hàbil següent al que finalitzi el termini
de presentació de propostes.
9. Despeses d’anuncis
Les despeses d’anuncis aniran a càrrec del qui resulti
adjudicatari.
Mollerussa, 20 de desembre de 2005
El president, Joan Reñé i Huguet

−♦−
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE LLEIDA
DISCIPLINA URBANÍSTICA
EXPEDIENT 154/02
10799

De conformitat amb l’establert a l’article 59.4 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/99, de 13 de gener, es fa pública la notificació de la part
resolutiva del decret de l’Alcaldia, de data 10 d’octubre de 2005,
que tot seguit es transcriu, per tal que el senyor Fernando
Rodríguez Aranda i la senyora Isabel Ros Pedreño, interessats en
l’expedient número 154/02, en tinguin coneixement, donat que
intentada la notificació no s’ha pogut practicar.
1. “Ordenar novament a la Comunitat de Propietaris,
responsables de l’immoble ubicat al carrer Bonaire, número 35
de Lleida, que procedeixi, en el termini indicat, i sota direcció
tècnica, a executar les obres i adoptar les mesures següents:
- Realitzar els treballs de reparació i conservació de la façana,
consistents en la revisió dels cantells dels balcons i reparació
d’aquest.
- Termini:
Inici immediat.
Finalització: dos mesos.
* Acreditar l’assumpció de la direcció tècnica de les obres
ordenades presentant-la a l’Ajuntament de Lleida.
2. Atorgar un termini de 10 dies als interessats, perquè pugin
formular al·legacions i presentar els documents i les
justificacions que considerin adients en defensa dels seus drets.
3. Advertir als obligats del compliment de l’ordre d’execució
que, l’adopció de mesures complementàries per part de
l’Ajuntament o pel personal que aquesta Administració designi,
per raons de seguretat i habitabilitat (col·locació de tanques,
xarxes de protecció de persones i bens a la via pública,
desallotjament...) seran imputades al propietari o responsables de
les obres ordenades per l’Ajuntament.
4. Comunicar als interessats responsables, Comunitat de
Propietaris, que l’incompliment injustificat de les ordres
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d’execució habilita a l’Administració per adoptar qualsevol de
les mesures d’execució forçosa següents:
a) L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada
b) La imposició de multes coercitives d’acord amb el que
estableix l’article 217del decret legislatiu 1/05, de 26 de juliol
5. L’incompliment de l’ordre d’execució habilita a
l’Administració, així mateix, a incloure la finca en el Registre
Municipal de Solars sense edificar, als efectes que estableixen
l’article 171 i els articles concordants decret legislatiu 1/05, de 26
de juliol.
6. Notificar aquesta resolució als interessats”.
Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via
administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
d’aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
següent al de la recepció de la notificació d’aquest acte, de
conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
modificats per la Llei 4/99 i l’article 46 de la Llei 29/98, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol
altre recurs que estimin procedent.
En el cas en què s’interposi el recurs de reposició potestatiu no es
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta
del recurs de reposició interposat.
La qual cosa us comunico pel vostre coneixement i als efectes
adients.
Lleida, 15 de desembre de 2005
El secretari general, Jesús Gutiérrez Bustillo

−♦−
AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE

10739

Santos Díaz - Neumàticos Díaz-Subías, SA ha demanat a aquesta
Alcaldia llicència municipal per a l’activitat de venda de rodes i
llantes de vehicles automòbils, fabricació de cintes
transportadores, reparació de rodes i servei de mecànica ràpida
per a vehicles automòbils, (annex II.2), (expedient 65/05), en el
polígon industrial Campllong; carrer Xaloc, 4-6-8 d’aquest terme
municipal.
En compliment de l’article 43 del Reglament general de
desplegament de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’administració ambiental, (decret 136/99, de 18 de
maig), se sotmet a informació pública la sol·licitud i la
documentació que l’acompanya, durant el termini de 20 dies, per
a què puguin formular les al·legacions i/o consideracions que es
creguin convenients. Es podrà examinar l’expedient a l’oficina
tècnica d’aquest Ajuntament durant les hores d’oficina.
Balaguer, 15 de desembre de 2005
L’alcalde, Miquel Aguilà i Barril

−♦−
AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE
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Finalitzat el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del
projecte d’urbanització “Zona Cros”, situat al carrer Noguera
Pallaresa, Cervera i Almatà de Balaguer, redactat per l’arquitecte
Josep M. Ollé Prio, d’un pressupost de 558.196,57 euros,
publicat al BOP número 149, de data 1 de novembre de 2005,
DOGC número 4505, de data 8 de novembre de 2005, i diari

Segre, de data 27 d’octubre de 2005, sense que s’hagin presentat
reclamacions ni al·legacions, ha quedat definitivament aprovat.
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot
interposar potestativament recurs de reposició en el termini d’un
mes des de la última publicació d’aquest edicte, o recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Balaguer, 21 de desembre de 2005
L’alcalde, Miquel Aguilà i Barril

−♦−
AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE

10740

Josep M. Badia Brufau - Badimòbil, SL ha demanat a aquesta
Alcaldia, llicència municipal per a l’activitat d’ampliació de
vehicles automòbils en carrosseria i pintura (expedient 34/00) a
especialitat en mecànica i electricitat, (annex II.2), (expedient
109/03), en el polígon industrial Campllong; carrer Tramuntana,
12, naus B, C i D, d’aquest terme municipal.
En compliment de l’article 43 del Reglament general de
desplegament de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’administració ambiental, (decret 136/99, de 18 de
maig), se sotmet a informació pública la sol·licitud i la
documentació que l’acompanya, durant el termini de 20 dies, per
a què puguin formular les al·legacions i/o consideracions que es
creguin convenients. Es podrà examinar l’expedient a l’oficina
tècnica d’aquest Ajuntament durant les hores d’oficina.
Balaguer, 15 de desembre de 2005
L’alcalde, Miquel Aguilà i Barril

−♦−
AJUNTAMENT DE TREMP
EDICTE

10786

Es fa públic per a general coneixement que el Ple de
l’Ajuntament, del dia 2-9-04, 3-11-04, i dos acords de data 2112-04 va acordar adjudicar els següents immobles de propietat
municipal.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Tremp
b) Núm expedient: 147/2004-190
2. Objecte
a) Descripció de l’objecte:
“Pisos des del 3er fins al 9è o àtic, en total 26 pisos de l’immoble
conegut com Torre Tremp, situat a l’avinguda Espanya número 7
de Tremp, inscrits al Registre de la Propietat de Tremp al tom
1157, llibre 116, folis amb número imparell que van del 83 a 131,
inscripció 1era.”
b) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de
licitació: primera convocatòria DOGC número 4139 de data 2405-04 i BOPL número 3.996 de 18-5-04. Segona convocatòria
DOGC número 4.227 de data 28-9-04 i BOPL número 117 de
data 18-9-04.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Forma: subhasta
b) Resum tramitació:
Per acord del Ple de l’Ajuntament, del dia 3 de febrer de 2004, es
va convocar l’alienació mitjançant subhasta, per procediment
obert i tramitació ordinària de part de l’immoble de titularitat
municipal denominat Torre Tremp situat a l’avinguda Espanya,
número 7 de Tremp, en concret 26 pisos, i en data 2 de setembre
de 2004 el Ple de l’Ajuntament, acordà adjudicar un total de 22
immobles dels 26 que van sortir a licitació, i declarar deserta la
licitació dels immobles 3-A, 3-D, 5-A i 8-A.
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Per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 2 de setembre de
2004, es va convocar l’alienació mitjançant subhasta, per
procediment obert i tramitació ordinària dels immobles que
havien quedat deserts en la primera licitació, es va aprovar el
Plec de condicions econòmico-administratives particulars que
regeix la licitació, i en data 3 de novembre i 21 de desembre de
2004 el Ple de l’Ajuntament, ha acordat adjudicar els immobles
3-A, 3-D i 5-A declarant deserta la licitació de l’immoble 8-A.
Per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 21 de desembre de
2004, es va convocar l’alienació mitjançant procediment
negociat sense publicitat i tramitació ordinària de l’immoble 8-A,
i en la mateixa data el Ple va acordar adjudicar aquest l’immoble.
4. Pressupost base de licitació
1.083.840, 84 euros. més impostos
5. Adjudicació:
1era convocatòria.
a) Data: 2-9-04
b) Adjudicataris e import adjudicació:
PIS

NOM LICITANT

IMPORT ADJUDICACIÓ

(més impostos)
3-B RAFAEL DE ANTON LOPEZ
3-C M.ISABEL FERNANDEZ FERNANDEZ
4-A NAZMIE ALI MURAD
4-B ANTONIO EROLES PEREMARTÍ I CARMEN NAVARRO RUIZ
4-C MERCEDES RIBERA PRATS
4-D ADOLFO REINA CASTILLO I CONSUELO TENORIO MARQUÍNEZ
5-B EUGENIO ALFONSO CESTERO ANDRES I MARIA PILAR DIAZ PALLAS
5-C JOSEP MALET JAYA I REGINA PONS MESTRE
5-D CAMILO VIÑALS TOMAS
6-A GARCILASO VICENTE FERNÁNDEZ HIDALGO I ANA RIOS PRADO
6-B JESÚS ALBERTO GARCÍA RIESCO I MARIA JESÚS ANTONIA PARIS BALLESTER
6-C ANTONIO HUGUET RIBERA I PEPITA AYMÀ TORM
6-D SONIA PÉREZ SÁNCHEZ
7-A JOSE MIQUEL GARCIA REAL I MARIA ESMERALDA GOMEZ LOPEZ
7-B JOSE ANTONIO QUIÑÓNES RONCERO I MANUELA SARMIENTO DE LA ROSA
7-C OSCAR CASTRO MARTIN
7-D MARCOS ANGULO GERMAN
8-B SÍLVIA PÉREZ SÁNCHEZ
8-C PURIFICACIÓN PUJOL CALVET I BUENAVENTURA COLOMINA PUJOL
8-D FERNANDO JESÚS GARCIA MUÑIZ
Àtic-A JAVIER EUGENIO GOMEZ YAGÜE
Atic-B ANTONI SANCHEZ DIAZ I ESTHER SOLDEVILA F.

44.227,10
46.598,98
45.100,00
44.558,64
40.234,32
42.126,00
44.893,83
45.407,07
48.102,00
40.246,79
45.229,67
48.472,00
40.100,00
40.548,88
45.569,17
41.146,78
41.100,00
58.448
41.455,72
38.646,31
46.664
66.901,00

2ona convocatòria
a) Data: 3-11-04 i 12-12-04
b) Adjudicataris e import adjudicació:
PIS

NOM LICITANT

3era convocatòria. Procediment negociat
a) Data: 21-12-04
b) Adjudicataris e import adjudicació:
NOM LICITANT

més impostos)
8-A JUAN MARTÍNEZ SANTOS

Tremp, 12 de desembre de 2005
El primer tinent d’alcalde, Josep M. Ardanuy i Tarrat

−♦−
AJUNTAMENT DE TREMP
EDICTE

10814

Expedient 412/05-FC
Modificació Ordenances fiscals per al 2006
Es fa públic per a general coneixement, que durant el termini
d’informació pública de l’expedient de referència, que fou
aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament, en la seva
sessió del dia 10-11-05, publicat al Butlletí Oficial de la
Província (BOP) número 156 del dia 15-11-05 i al tauler
d’edictes, no s’han presentat reclamacions, i per tant d’acord amb
l’article 17.4 Reial decret legislatiu 2/04 de 5 de març pel què
s’aprova el text refós de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL); l’article 111 de la Llei 7/85 de 2 d’abril (BOE
del 3), de bases del règim Local (LRBRL), modificada per la Llei
11/99 de 21 d’abril; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i per resolució de
l’Alcalde del dia 23-12-05 l’aprovació inicial ha esdevingut
definitiva.
En conseqüència la modificació o nova imposició de les
ordenances a les que fa referència l’expedient ha quedat aprovada
definitivament el dia 23-12-05 i tal com preveu l’article 19 del
TRLRHL, les persones interessades podran interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya pel termini de 2 mesos des de la publicació d’aquest
edicte al BOP.
Les Ordenances modificades entraran en vigor el dia 1-1-06 i
regiran mentre no s’acordi la modificació o derogació.
D’annex es transcriu l’acord d’aprovació i els texts de les
ordenances modificades.
Tremp, 23 de desembre del 2005
L’alcalde, Joan Ubach i Isanta
Exp. 412/05-FCF
ANNEX

IMPORT ADJUDICACIÓ

més impostos)
3-A MARGARITA TERESA ALONSO DE LIEBANA BERMEJO I RAFAEL DE ANTON LOPEZ 39.356,00
3-D JORGE GAYA CRESPO I MARIA INMACULADA DE PEDRO FUNEZ
37.228,61
5-A MASA SANNEH
57.096,15

PIS
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IMPORT ADJUDICACIÓ

49.884 més impostos

En cas que es vulguin impugnar les esmentades resolucions es
pot interposar potestativament recurs de reposició davant el
mateix òrgan que les ha adoptat, en el termini d’un mes a comptar
a partir de l’endemà de la present publicació. El recurs de
reposició s’entendrà desestimat si transcorregut un altre mes des
de la seva interposició no es notifica cap resolució expressa i, en
aquest cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant l’òrgan competent de la jurisdicció contenciosa
administrativa en el termini de 6 mesos comptadors des del dia
següent al qual s’hagi d’entendre presumptament desestimat.
Si no s’interposa recurs de reposició es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu davant l’òrgan
competent de la jurisdicció contenciosa administrativa en el
termini de 2 mesos comptadors a partir de l’endemà de la present
publicació.
Tot l’anterior s’entén sense perjudici que també es pugui
interposar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

Text de l’acord d’aprovació i de les ordenances modificades.
Part dispositiva de l’acord d’aprovació adoptat pel Ple de
l’Ajuntament el dia 10-11-05
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les
ordenances fiscals reguladores de les matèries que a continuació
es relacionen, amb la redacció que consta a l’expedient. Aquesta
modificació entrarà en vigor el dia 01-01-06 i serà vigent fins que
l’Ajuntament acordi la seva modificació o derogació.
Impostos
2.1. Impost sobre béns immobles.
2.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
2.3. Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
2.4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana.
2.5. Impost sobre activitats econòmiques.
Taxes
4.3. Taxa per l’atorgament de llicències d’obertura
d’establiments, auto-turismes i altres activitats econòmiques.
4.4. Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques i la
realització d’obres, activitats i serveis a instància de particulars.
4.5. Taxa per la prestació dels serveis funeraris i de cementiri.
4.6. Taxa per la prestació dels serveis de recollida d’animals i
altres serveis sanitaris.
4.8. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de
sòl, subsòl i vol sobre el domini públic municipal.
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4.9. Taxa per la prestació del servei d’aigua potable.
4.10. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública.
4.11. Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials
de la via pública o altres terrenys d’ús públic.
4.12. Taxa per la prestació del servei d’escola de música.
Preus públics
5.2. Preu públic per la prestació del servei de bàscula.
5.3. Preu públic per la utilització dels serveis del patronat
municipal d’esports.
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient, de conformitat
amb el que disposa l’article 17.1 del TRLRHL, així com el text
de les Ordenances fiscals annexes, pel termini de 30 dies
comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP) i el tauler
d’edictes.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, aquells
que tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article
18 del TRLRHL, podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el termini d’informació pública sense que es
presentin
al·legacions
l’expedient
quedarà
aprovat
definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.
Tercer. Publicar al tauler d’edictes i al BOP l’acord adoptat i el
text íntegre de les ordenances modificades, un cop estiguin
aprovades definitivament, i trametre còpia dels expedients
tramitats a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat, sense
perjudici del que preveu l’art. 111 de la LRBL, en relació amb
l’article 19 del TRLRHL.
Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances
fiscals per a l’exercici de 2005 i següents es publicaran en el
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació
obligatòria per part de l’Ajuntament referenciats als acords
anteriors i relatius a la fixació d’índexs, tipus tributaris, beneficis
fiscals de concessió potestativa i altres elements tributaris.
Així mateix, es publicaran tots els preceptes que difereixin del
model proposat i aprovat per la Diputació de Lleida, en aquelles
ordenances adaptades al model tipus de la Diputació.”
b) Ordenances modificades
Els articles que es transcriuen a continuació estan redactats
conforme al resultat de les modificacions aprovades.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.1.

Impost sobre béns immobles
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: 0,845 %.
-Béns immobles de naturalesa rústica: 0,722 %.
-Béns immobles de característiques especials: 1,30 %.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.2.

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient del 1,81. 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.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.3.

Reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
Article 7. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà el 2,69%.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.4.

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana
CAPÍTOL IV

Base imposable
Article 7. Tipus de gravamen i quota
1. D’acord al que preveu l’article 108.2 de la Llei 39/88, per
determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor
del terreny en el moment de l’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) 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%
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
del 23,45%.
3. Quan l’autoliquidació sigui efectuada pel propi ajuntament,
per no haver-ho fet el subjecte passiu, caldrà satisfer la quantitat
de 11,10 euros.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.5

Impost sobre activitats econòmiques
Article 9. Coeficients de situació
Als efectes del que preveu l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, les vies públiques
d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories
fiscals:
- Primera categoria: carrer (veure annex carrers).
- Segona categoria: carrer (veure annex carrers).
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

Coeficient aplicable

1,65

2a

1,31

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.3

Taxa per l’atorgament de llicències d’obertura d’establiments,
auto-turismes i altres activitats econòmiques
Article 2. Tarifa. (*)
1. Per l’atorgament de llicència tramitades de conformitat amb la
legislació aplicable a les activitats classificades, o als locals o
establiments de pública concurrència 379,35 euros.
2. Id.Id. no tramitades d’acord amb aquesta normativa: 282,50
euros.
3. Per l’expedició de llicències de vehicles de lloguer, de classe
A, B, o C: 161,40 euros.
4. Per la tramitació de les llicències esmentades a la tarifa 2.3,
“inter vivos”: 129,10 euros.
5. Id.Id. “mortis causa”: 96,85 euros.
6. Per l’autorització per a la substitució dels vehicles als que fa
referència la tarifa 2.3: 48,40 euros.
7. 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: 196,90 euros.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.4

Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
i la realització d’obres, activitats i serveis a instància
dels particulars
1. La tramitació dels expedients a què fa referència l’article 1.1
meritarà els següents imports:
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a) Per la tramitació de cada expedient per a l’autorització de
l’execució d’obres
2. Mitjanes: .................................................................53,25 euros
3. Majors:..................................................................106,55 euros
b) Per la tramitació de cada expedient per a l’autorització de la
parcel.lació o segregació de finques: 53,25 euros 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 euros 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 euros 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 euros 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 euros 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 euros 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 euros 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 euros 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 euros. Aquest import incrementarà el que
correspongui per aplicació de les les taxes esmentades als
apartats e)1 i e)2 anteriors.
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f ) Per la realització de medicions, afitaments i altres tasques
semblants es meritaran els següents imports:
1. 193,70 euros i 19,35 euros per cada metre lineal o fracció que
excedeixi de 10, per la realització d’actes de replantejament
d’alineacions i rasants.
2. 193,70 euros i 19,35 euros 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.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.5

Taxa per la prestació dels serveis funeraris i de cementiri
Article 2. (*) Tarifa
2.1. Pels drets funeraris consistents en la utilització de terrenys
per a la construcció de panteons i sepultures, 161,40 euros.
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), 1.074,30 euros
b) Els situats a 5a fila (lletra E), 516,50 euros
c) Els nínxols del grup inicial del cementiri vell (número 003 a
057) la titularitat i l’ús dels quals hagi estat recuperada per
l’Ajuntament després d’haver estat adjudicats almenys una
vegada, 355,10 euros
2.7. Trasllat de cadàvers dins del cementiri condicionats a
l’obtenció de la corresponent autorització sanitària, 38,75 euros.
2.8. Per cada inhumació de cadàvers, 9,70 euros.
2.9. Per la col·locació de làpides i creus, 6,45 euros.
2.10. Per expedició i renovació de títols, 6,45 euros.
2.11. Taxa per a la conservació del cementiri.
S’estableix una quota del 10 per 100 sobre la quota màxima que
resulti de l’aplicació de les taxes determinades a l’apartat 2.2. a
raó de les despeses generals de conservació, manteniment i neteja
dels vials, arbres, jardineria, panteons, sepultures, i nínxols i
altres serveis d’interès general. Transcorregut 10 anys des del seu
pagament, la taxa s’abonarà anualment per cada nínxol o
sepultura, per un import de 3,25 euros.
Id. per cada panteó, per un import de 16,15 euros.
Tarifa segona. Serveis de cementiri als extingits municipis de
Vilamitjana i Suterranya, únics que compten amb cementiris
municipals.
2.12. a) Concessió dels criteris funeraris per a la construcció de
panteons, sepultures i nínxols, per cada m2, 25,80 euros
b) Traspàs dels drets per successions hereditàries:
b.1) Entre parents de 2n grau, 3,25 euros
b.2) Entre parents 3r grau, 12,95 euros
b.3) Entre parents de 4t. Grau, 19,35 euros
b.4) Entre estranys, 32,30 euros
2.13.- 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
2.14. Pels drets funeraris consistents en la utilització de criptes a
4.512,00 euros
2.15. Pels drets funeraris consistents en la utilització de
columbaris a 510,30 euros
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.6

Taxa per la prestació dels serveis de recollida d’animals
i altres serveis sanitaris
Article 2. Tarifa. (*)
1.
1. Per la recollida d’animals i altres serveis relacionats es
meritaran els següents imports:
a) Per cada animal recollit: 68,90 euros
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 euros
c) Per cada animal sacrificat: 13,80 euros
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.8

Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del sòl, subsòl i vol sobre el domini públic municipal
Epígraf 1. Instal·lacions relacionades amb la producció,
transformació i transport d’energia elèctrica.
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes
contingudes als apartats següents:
EUROS/ANY

- Per cada m2 d’ocupació de sòl ............................................3,45
- Per cada m2 d’ocupació del vol o del subsòl:
(el 6% del sòl) ........................................................................0,20
En el cas de línies de transport d’energia elèctrica d’alta tensió es
considerarà que cada metre lineal de conducció de línia elèctrica
representa una ocupació mitjana de 20 m2. de vol.
Epígraf 2. Instal·lacions no relacionades amb la producció,
transformació i transport d’energia elèctrica.
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes
contingudes als apartats següents:
EUROS/ANY

- Per cada m2 d’ocupació de sòl ............................................3,45
- Per cada m2 d’ocupació del vol o del subsòl:
(el 6% del sòl) ........................................................................0,20
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.9

Taxa per la prestació del servei d’aigua potable
Mínim de consum facturable
Ús domèstic: ....................................................10 m3/abonat/mes
Ús hoteler .........................................................03 m3/abonat/mes
Ús industrial .....................................................20 m3/abonat/mes
1. Ús domèstic
a) Consum mínim facturable 10 m3 per abonat i mes
b) Consum fins a 50 m3 per abonat i mes 0,23 euros/m3
c) Consum que excedeixi de 50 m3 per abonat i mes 0,45
euros/m3
2. Ús hoteler i similar
a) Consum mínim facturable: 3 m3 per habitació i mes
b) Consum fins a 9 m3 per habitació i mes: 0,23 euros/m3
c) Consum que excedeixi de 9 m3. per habitació i mes: 0,45
euros/m3
3. Ús industrial i comercial
a) Consum mínim facturable: 20 m3 per abonat i mes
b) Consum fins a 20 m3. per abonat i mes: 0,23 euros/m3
c) Consum que excedeixi de 20 m3. per abonat i mes: 0,35
euros/m3
4. a) Per cada subministrament se satisfarà al moment de
contractar-lo la quantitat de 112,75 euros. Aquest import es
meritarà per cada unitat de subministrament diferenciada,
malgrat que el cobrament pugui efectuar-se de forma global, en
els supòsits d’instal·lació de comptadors comunitaris
b) Per cada substitució del subjecte passiu se satisfarà la quantitat
de 15,00 euros
5. Se satisfarà el 100% del cost suportat per l’Ajuntament en
concepte de subministrament, instal·lació, verificació i
manteniment dels comptadors, i qualsevol altre servei prestat per
l’Ajuntament per compte dels abonats. Aquest cost es
determinarà de la següent forma.
a) En el supòsit que l’Ajuntament presti aquest serveis per gestió
directa, el cost es determinarà pels serveis tècnics municipals. Es
notificarà la liquidació i les dades que hagin servit de base per al
seu càlcul
b) En el supòsit que l’Ajuntament presti els serveis en règim de
gestió indirecta, el cost serà el que hagi quedat fixat en adjudicar
la prestació d’aquells serveis
6. D’acord amb l’acord del Ple, de 3 de novembre de 2005, per a
l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes del servei de
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subministrament d’aigua, l’Ajuntament de Tremp s’acull al
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes que
estableix la Comissió de Preus de Catalunya, que es publica
anualment al DOGC, sent suficient publicar aquestes tarifes
abans de l’entrada en vigor, l’1 de gener de l’any en curs.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.10

Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via publica
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
euros 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 euros.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.11

Taxa per utilitzacions privatives i aprofitaments especials
de la via pública o altres terrenys d’ús públic
Article 2.Tarifes
Tarifa primera: Ocupació amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa. 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.
- Per cada taula amb 4 cadires: 22,70 euros 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,
netejes i salubritat de tot l’espai ocupat. L’incompliment d’questa
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: 1,50 euros al dia.
-Per cada metre lineal ocupat disposant de reserva d’espai: 1,20
euros al dia.
B) Espectacles
- Pel terreny ocupat fins a 500 m2 per la instal.lació d’un circ o
espectacles semblants: 43,10 euros al dia.
C) Atraccions firals
- Per la instal.lació d’una atracció de vehicles de xoc:
a) Durant un màxim de 30 dies del mes de maig: 430,75 euros
b) Durant un màxim de 15 dies del mes de setembre: 269,10
euros
c) Per cada dia addicional: 17,95 euros
- Per cada parada i caseta de venda, atraccions, jocs i altres
indústries de carrer de tota mena: 71,95 euros a la setmana.
- Per cada dia addicional: 11,20 euros.
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.
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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:
EUROS

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
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 11,30 euros 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 3,00 euros 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 necessaries, 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 euros per cada m2 o fracció afectat.
- Per l’obertura de sondatges, rases o cales de fins 1 metre
d’ample: 4,70 euros 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 euros 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.
- Aquesta fiança no serà exigible quan l’aprofitament estigui

vinculat o relacionat amb l’execució d’una obra major i els
subjectes passius hagin dipositat la fiança regulada a la tarifa
quarta, apartat a4), d’aquesta ordenança, la qual també garantirà
les responsabilitats derivades d’aquest aprofitament.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4.12

Taxa per la prestació del servei d’escola de música
Article 3. Taxa
Matrícula
Sensibilització
Llenguatge musical i cant coral
Iniciació
Grau elemental (1r i 2n curs)
Grau elemental (3r i 4t curs)
Grau Mitja
Adults
Instruments
Classe de 30 minuts setmanals
Classe de 45 mintus setmanals
Classe de 60 minuts setmanals
Classe d’instrument de 45 minuts
(sense cursar estudis de llenguatge)
Grup instrumental (60 min. setmanals)
Música de cambra

EUROS

mensual

21,50
21,50

mensual
mensual
mensual
mensual
mensual

21,50
21,50
26,80
26,85
21,50

mensual
mensual
mensual

16,10
23,65
32,20

mensual
mensual
mensual

37,60
10,75
10,75

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5.2

Preu públic per la prestació del servei de bàscula
Article 2. Preu
EUROS

De 0 a 20 tones
1,50
Més de 20 fins a 30 tones.......................................................2,30
Més de 30 fins a 40 tones.......................................................2,80
Més de 40 tones en endavant .................................................3,40
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5.3

Preu públic per la utilització dels serveis del Patronat
Municipal d’Esports
Article 2. Preu
A) Associats
EUROS/ANY
Classe “A” socis de 6 a 17 anys...........................................13,30
Classe “B, socis de 18 anys en endavant .............................22,40
Classe “C” socis jubilats ......................................................10,80
Classe “D” socis en règim familiar,
que comprèn el matrimoni i els fills menors de 18 anys ....44,85
- Durant el 4rt trimestre de l’any, les persones que es facin socis
hauran de pagar la quota corresponent a un trimestre.
B) Piscina municipal
Entrades
EUROS
Menor de 14 anys no soci ......................................................1,50
Major de 14 anys no soci .......................................................2,50
Majors de 14 anys socis PME ................................................1,50
Menor de 14 anys no soci ....................................................32,00
Major de 14 anys no soci .....................................................56,20
Menor de 14 anys socis PME...............................................14,70
Major de 14 anys socis PME ...............................................32,00
- Aquest preus s’incrementaran amb l’IVA corresponent.
EUROS/HORA

No associats (pista de tennis)
7,20
Per la utilització de la llum a les instal.lacions del Patronat .3,60
2. Per la utilització del rocòdrom
No associats............................................................................3,60
3. Per la utilització de la sala de musculació ................................
Associats PME - quota mensual.............................................6,50
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
socis del Patronat Municipal d’Esports de Tremp.
Tremp, 23 de desembre del 2005

−♦−
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AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN
EDICTE

AJUNTAMENT DE L’ALBAGÉS
10821

PRESSUPOST GENERAL

Exercici de 2006
A la Intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el
que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i 169.1
del Reial decret legislatiu 2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba
exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost
general per a l’exercici 2006, la plantilla orgànica i la relació de
llocs de treball , aprovats inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en
la sessió del dia 22 de desembre de 2005.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa
l’article 170.1 del Reial decret legislatiu 2/04, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i pels motiu enumerats en el punt 2 de l’article 151, podran
presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies
hàbils a partir del següent de la data de la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província
b) Oficina de presentació: Registre General
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
considerarà definitivament aprovat.
Vielha, 23 de desembre de 2005
La secretària, Pilar Hervada Vidal

−♦−
AJUNTAMENT DE L’ALBAGÉS
EDICTE

10830

Aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de l’Albagés
amb data 24 d’octubre de 2005 la modificació de l’ordenança
reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius i
havent estat publicat aquest acord en el BOP núm. 160 de 22 de
novembre de 2005 i exposat al públic per un període de 30 dies
sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord d’aprovació
provisional s’eleva a definitiu segons disposen els art. 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i 17.3 del
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Atès el que estableix aquest darrer article, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius:
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
A l’article 7 s’estableixen els tipus impositius de la taxa i
s’afegeixen els següents:
per a l’expedició de certificats del cadastre per via telemàtica,
0,60 euros per certificat
per fotocopies Din-A4, 0,10 euros per full
per fotocopies Din-A3, 0,15 euros per full
per compulsa de documents, 0,15 euros per full
per servei de fax, 0,60 euros per full
Contra l’aprovació de la modificació de l’ordenança esmentada
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
L’Albagés, 23 de desembre de 2005
L’alcalde, Salvador Ortiz Prenafeta

−♦−

EDICTE

10831

El Ple de l’Ajuntament de l’Albagés en sessió ordinària de 19 de
desembre de 2005, va aprovar provisionalment, la modificació de
l’ordenança reguladora de la taxa de clavegueram, en els
següents termes:
A l’article 5 relatiu a la quota tributària s’estableixen els tipus
impositius de la taxa i s’afegeixen els següents:
Connexió a la xarxa de clavegueram ...........................240 euros
La qual cosa es sotmet a informació pública per un termini de 30
dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci
en el BOP, perquè els interessats puguin presentar les
reclamacions i els suggeriments que considerin convenients,
d’acord amb el que preveuen els articles 17 del Reial decret
legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de
la LRHL i 178 del Text refós de la LMRLC. En el cas de no
presentar-se reclamacions i/o al·legacions, l’acord d’aprovació
provisional de l’Ordenança s’elevarà a definitiu sense necessitat
d’ulterior acord exprés.
L’Albagés, 20 de desembre de 2005
L’alcalde, Salvador Ortiz Prenafeta

−♦−
AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
EDICTE

10824

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/04,
de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim locals; i l’article 178.2 del decret legislatiu
2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que
l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió plenària de data 7 de
novembre de 2005, aprovà provisionalment la modificació de
determinades ordenances fiscals per a l’any 2006.
Atès que aquest acord fou publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida número 157, de 17 de novembre de 2005, i
atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals han esdevinguts definitius, per la qual cosa es
procedexi a donar publicitat al text íntegre de les modificacions
adoptades, als efectes de considerar-les vigents a partir de l’1 de
gener de 2006 i fins que es procedeixi a la seva modificació o
derogació expresses, d’acord amb l’article 17.4 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals i altres disposicions
concordants.
Contra les ordenances definitivament aprovades es podrà
interposar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que preveu
l’article 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Alcoletge, 24 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Rosa del Carme Camps i Cortassa
ANNEX

1) Modificació de l’ordenança fiscal número 1, reguladora de
l’impost sobre béns immobles.
En quant al seu article 8, apartat 1, que quedarà redactat en els
termes següents:
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: 0,60%.
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,82%.
- Béns immobles de característiques especials: 1,30%.
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2) Modificació de l’ordenança fiscal número 2, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
En quant al seu article 6, apartat 1, que quedarà redactat en els
termes següents:
Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, s’incrementaran per
l’aplicació sobre les mateixes del coeficient del 1, 50 per als
supòsits contemplats als apartats a), b), c), d) i e) del quadre de
tarifes. Per als supòsits contemplats a l’apartat f) del quadre de
tarifes, el coeficient a aplicar serà el 2. Aquests coeficients
s’aplicaran fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui
modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
3) Modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
En quant al seu articles 3, 4, 5, 6 i 7, que quedaran redactat en els
termes següents:
Article 3. Base imposable, quota i acreditament
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost
real i efectiu de la construcció, instal·lació u obra. Per cost real i
efectiu s’entén, als efectes de determinar la base imposable
d’aquest impost, el cost d’execució material de la construcció,
instal·lació u obra de què es tracti. Per tant, no formaran part de
la base imposable, l’impost sobre el valor afegit i demés
impostos de naturalesa anàloga; les taxes; preus públics; i demés
prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en
el seu cas, amb la construcció, instal·lació u obra, ni tampoc els
honoraris professionals; el benefici empresarial del contractista
ni qualsevol altre concepte que no íntegre, estrictament, el cost
d’execució material.
2. En termes generals es pren com a base d’aquest impost,
l’import de les obres i de les instal·lacions que apareix com a
pressupost del projecte tècnic, visat pel col·legi corresponent,
quan sigui obligatori. En la resta de casos, es pren com a base la
manifestació de l’interessat respecte del valor de les obres o de
les construccions que es realitzen.
3. En les liquidacions definitives i, segons el que assenyala l’art.
103.1 b) del RDL 2/04 de 5 de març, l’Ajuntament es reserva el
dret de comprovar, mitjançant els serveis tècnics municipals,
l’abast de l’import real de les obres realment realitzades.
4. La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen.
5. El tipus de gravamen de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, serà el 3,50% del pressupost d’execució
material en les liquidacions provisionals i del cost real i efectiu
en les definitives.
6. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se al construcció,
instal·lació u obra, encara que no s’hagi obtingut la corresponent
llicència.
Article 4. Bonificacions
1. A l’empara del que preveu l’article 103.2a) del RDL 2/04, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, l’Ajuntament d’Alcoletge, podrà atorgar una
bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions u
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal
per concórrer circumstàncies socials, culturals o històric
artístiques que justifiquin aquesta declaració.
Es prendran especialment en consideració a l’hora de considerar
aquestes bonificacions les construccions, instal·lacions u obres
que executin altres administracions públiques; entitats sense
ànim de lucre i/o particulars que estiguin relacionades amb
l’execució de obres de tipus educatiu, social o assistencial, tenint
en compte particularment la seva incidència en la generalitat de
la població del municipi.
Aquesta declaració, que serà potestativa de l’Ajuntament,
correspondrà al Ple de la Corporació, a l’empara de les
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circumstàncies concorrents, prèvia petició del subjecte passiu i
mitjançant el vot favorable de la majoria simple dels seus
membres. Això s’entén sens perjudici de la preceptiva sol·licitud
per part de l’interessat de la corresponent llicència municipal
d’obra.
2. Les bonificacions tipificades en el punt anterior no s’aplicaran
en els expedients incoats per inspecció i en tots aquells en què les
sol·licituds de llicència no s’ajustin als preceptes legals en vigor.
Article 5. Garantia per danys
1. Quan l’execució de l’obra pugui ocasionar danys en el
paviment de la via púbica, en qualsevol servei municipal
d’infrastructura urbanística, jardineria, mobiliari urbà o altres,
serà requisit previ, a la concessió de la llicència, fer el dipòsit
d’una fiança per respondre dels danys que es pugui ocasionar en
aquests elements, durant el temps que duri l’obra.
2. La quantitat que s’ha de dipositar la fixaran els serveis tècnics
municipals i es tindrà en compte: la superfície de la via pública
que s’utilitzi, l’entitat dels serveis municipals que puguin resultar
afectats i els preus de mercat vigents en el moment de sol·licitar
la llicència per a la reposició del paviment i de les instal·lacions.
3. Les obres que es facin en carrers que no estiguin pavimentats
quedaran exempts d’aquest dipòsit, sempre que no en puguin
resultar afectats els serveis a què es fa referència en els paràgrafs
anteriors.
4. Un cop acabada l’obra s’haurà de procedir a la devolució de la
garantia dipositada, previ informe favorable dels serveis tècnics
municipals o, si s’escau, s’haurà d’exigir la diferència que es
pugui produir contra els executors de les obres, per causa dels
desperfectes de tot tipus que hagin ocasionat en la via pública o
en els serveis municipals.
Article 6. Inspecció
La inspecció de l’impost s’haurà de fer d’acord amb el que
preveuen la Llei general tributària, la resta de Lleis de l’Estat i les
disposicions dictades en el seu desenvolupament.
Article 7. Infraccions i sancions
Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions
tributàries i les sancions que els corresponguin en cada cas, s’ha
d’aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la Llei
58/03, de 17 de desembre, general tributària així com les
disposicions que la complementen i despleguen.
4) Modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la
taxa per expedició de documents administratius.
En quant al seu article 7, epígraf tercer, per la qual cosa l’article
quedarà redactat en els termes següents:
EUROS

Epígraf primer. Censos de població
1. Certificats d’empadronament, convivència
i residència vigents .................................................................3,00
2. Certificats d’empadronament, convivència
i residència de censos anteriors ..............................................5,00
Epígraf segon. Certificacions, compareixences i compulses
1. Certificació de documents o acords municipals.................3,00
2. Altres certificacions............................................................3,00
3. Per compareixences davant l’alcaldia per qualsevol
finalitat amb constància per escrit, sol·licitades
a instància de part...................................................................3,00
4. Compulses
a) 1r full del document ...........................................................1,00
b) 2n full del document i següents .........................................0,20
Epígraf tercer. Documents o expedients relatius
als serveis d’urbanisme
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis.......13,00
2. Per cada expedient d’infracció urbanística ......................13,00
3. Per cada certificació que s’expedeixi pels
serveis d’urbanisme a instància de part................................12,00
4. Per cada informe que s’expedeixi pels
serveis d’urbanisme a instància de part..................................6,00
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EUROS

5. Per cada expedient relatiu a segregació de finques ...........7,00
6. Per expedients de llicències de primera
ocupació......................................................................30,00/habit.
7. Per la definició d’alineacions i rasants i
altres treballs topogràfics feta, per la Corporació,
a instàncies dels particulars...................................S/honoraris ap.
8. Per la tramitació dels expedients de regularització,
adequació i revisió de les activitats a la Llei
d’Intervenció integral de l’Administració ambiental,
que no suposin la liquidació de la taxa per
obertura d’establiment, s’aplicaran les tarifes següents:
a) Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental ....90,00
b) Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental ..........60,0
Activitats sotmeses al règim de comunicació ......................30,00
Epígraf quart. Altres documents expedits i/o
tramesos per les oficines municipals
1. Per fotocòpies ..............................................................0,06/full
2. Per trameses de fax
a) 1r full del document ...........................................................1,20
b) 2n full .................................................................................0,30
3. Per qualsevol altre expedient o document
no expressament tarifat...........................................................3,00
5) Modificació de l’ordenança fiscal número 8, reguladora de la
taxa del cementiri municipal.
En quant al seu article 6, que quedarà redactat en els termes
següents:
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes
següents:
a) Nínxols perpetus (antics). Per la cessió perpètua de nínxols
s’abonaran els següents imports:
EUROS

Ossera u primer nínxol que seran, en tot cas,
objecte de cessió conjunta ..................................................481,00
Segon nínxol.......................................................................601,00
Tercer nínxol.......................................................................481,00
Quart nínxol........................................................................361,00
b) Nínxols perpetus (nous). Per la cessió perpètua de nínxols
s’abonaran els següents imports:
EUROS

Preu nínxol (unitat)..........................................................1.000,00
c) Per la inscripció als registres municipals de cada permuta que
es concedeixi de sepultures o nínxols dins del cementiri
municipal: 14,50 euros
d) Per la inscripció als registres municipals de cada permuta que
es concedeixi de sepultures o nínxols, a títol d’herència entre
pares, cònjuges i fills: 8,50 euros
e) Per la inscripció de les demés transmissions de les concessions
a perpetuïtat de tota classe de sepultures o nínxols: 11,50 euros
f) Per la retirada de restes de cadàvers inhumats i trasllat al
columbari en nínxols a perpetuïtat, a sol·licitud del concessionari
de la mateixa: 14,50 euros
g) En cas que es sol·liciti expressament la sepultura al terra, per
a persones difuntes que no es trobin en els supòsits previstos a
l’article 5 de la present ordenança, s’haurà de satisfer una quota
de 165,00 euros, quota en la qual queden incloses les despeses
que es puguin derivar de realitzar el sot per a l’enterrament del
difunt, així com els treballs de cobertura d’aquest sot
h) Per la realització de treballs de conservació i neteja del
cementiri: 7,50 euros
Aquest import s’abonarà tant si es disposa de nínxol com de fossa
al terra.
i) Els imports fixats en aquesta ordenança relatius a la retirada,
trasllats i sepultura de restes es devengaran en cas que els treballs
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siguin realitzats expressament pels serveis municipals i, per tant,
s’exclouran els supòsits en què aquests els duguin a terme les
empreses de serveis funeraris autoritzades al municipi, d’acord
amb les tarifes establertes a l’efecte
6) Modificació de l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la
taxa per recollida d’escombraries.
En quant al seu article 6, que quedarà redactat en els termes
següents:
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat
de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels
immobles.
2. A aquests efectes, s’aplicaran les següents tarifes:
EUROS

1. Per habitatge*
*S’entén per habitatge el destinat a domicili
de caràcter familiar i allotjament que no
superi les 10 places...............................................................74,00
2. Per establiments dedicat a hotels, fondes,
cafès, bars, venda de queviures i establiments similars .....112,00
3. Per establiments comercials .............................................93,00
4. Per establiments industrials, tallers i oficines ................129,00
5. Per petits tallers de reparació de maquinària
situats dins el nucli urbà.......................................................74,00
6. Per establiments col·lectius previstos per a
l’allotjament amb règim d’internament
permanent o temporal:
a) Amb capacitat de menys de 50 places ...........................490,00
b) Amb capacitat de 50 a 100 places..................................878,00
c) Amb capacitat de més de 100 places ..........................1.220,00
7) Modificació de l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la
taxa per la prestació del servei d’abastament d’aigua.
En quant al seu article 6, que quedarà redactat en els termes
següents:
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que
es fixa en les tarifes que es contenen en aquest article.
2. Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents:
Epígraf primer. Consum d’aigua mesurat per comptadors i
referit per a cadascún d’ells
A) Consum industrial i domèstic
1. D’1 a 50 metres cúbics d’aigua per cada tres mesos: preu per
metre cúbic: 0,34 euros.
2. De més de 50 metres cúbics d’aigua per cada tres mesos: preu
per metre cúbic: 0,47 euros.
B) Consum mínim d’aigua
En el supòsit que un comptador registri, durant el trimestre
natural, un consum d’aigua inferior als 3 metres cúbics,
s’entendrà realitzat un consum equivalent als 3 metres cúbics.
Epígraf segon. Conservació d’escomesa i/o comptador
*Per cada escomesa de la qual es subministri un comptador de 13
mm diàmetre, al trimestre: 1,55 euros.
*Per cada escomesa de la qual es subministri un comptador de 15
mm diàmetre, al trimestre: 1,85 euros.
*Per cada escomesa de la qual es subministri un comptador de 20
mm diàmetre, al trimestre: 3,10 euros.
*En cas que un comptador de 15 o de 20 mm es subministri per
més d’una escomesa d’aigua, se li aplicarà la tarifa corresponent
al comptador de 13 mm. de diàmetre.
Epígraf tercer. Escomesa a la xarxa general
*Drets d’escomesa a la xarxa general d’aigua potable: 93,00
euros.
3. Tindrà la consideració de consum domèstic l’aigua
subministrada a habitatges familiars, per a ús exclusiu de les
persones que hi habitin.
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4. Tindrà la consideració de consum industrial l’aigua
subministrada a instal·lacions i edificis que estiguin destinats a
activitats industrials o comercials o que l’activitat que s’hi
desenvolupi estigui subjecta a l’impost sobre activitats
econòmiques.
8) Modificació de l’ordenança fiscal número 21, reguladora de la
taxa per la prestació del servei de cases de bany, dutxes, piscines
i altres instal·lacions anàlogues.
En quant al seu article 4, epígraf primer, que quedarà redactat en
els termes següents:
Article 4. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la
fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un
dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
Epígraf primer. Piscines
1) Abonaments
- Abonaments de tota la temporada de les persones de 6 a 64
anys: 30,00 euros.
- Abonaments de tota la temporada de les persones de 6 a 64
anys, quan es tracti del segon abonament formalitzat dins una
mateixa família i es convisqui en el mateix domicili: 27,00 euros.
- Abonaments de tota la temporada de les persones de 6 a 64
anys, quan es tracti del tercer abonament i següents formalitzat
dins una mateixa família i es convisqui en el mateix domicili:
26,00 euros.
- Abonament d’un mes, des de la data d’expedició del mateix:
18,00 euros.
2) Entrades
- Entrades a les piscines per un dia de les persones de 6 a 64 anys:
4,60 euros.
- Tiquet de sis entrades a les piscines de les persones de 6 a 64
anys: 15,00 euros.
3) Bonificacions
En aquells casos en què tots els membres que integren una
mateixa unitat familiar i que tinguin entre 6 i 64 anys sol·licitin,
simultàniament, els abonaments de tota la temporada de les
piscines, s’atorgarà una bonificació del 25% en l’import
d’aquests abonaments.
9) Modificació de l’ordenança fiscal número 27, reguladora de la
taxa per la prestació del servei municipal de la llar d’infants.
En quant al seu article 3, que quedarà redactat en els termes
següents:
Article 3. Tarifes
PER CADA ALUMNE

EUROS

1. Període: curs escolar (setembre/juny)
a) Drets de matrícula per curs escolar..................................53,00
b) Horari base ...............................................................97,00/mes
De 9.00 hores a 12.30 hores
De 15.00 hores a 19.30 hores
c) Horari complet ........................................................128,00/mes
De 8.00 hores a 19.30 hores (ininterrompudament)
2. Període: escola d’estiu (juliol/agost)
a) Drets de matrícula de l’escola d’estiu..............................12,00
b) Horari base ...............................................................97,00/mes
De 9.00 hores a 12.30 hores
De 15.00 hores a 19.30 hores
c) Horari complet ........................................................128,00/mes
De 8.00 hores a 19.30 hores (ininterrompudament)
Les tarifes d’escola d’estiu es podran fraccionar, a excepció de la
matricula, proporcionalment, per quinzenes, segons les
necessitats de l’usuari.
3. Servei de menjador (càtering)
Preu del dinar per persona i dia..............................................3,20

31

4. Servei eventual de menjador (càtering)
Els usuaris del servei que no estinguin matriculats a l’horari
complet i, eventualment, sol·licitin la utilització del servei de
menjador de la llar d’infants, hauran d’abonar una quantitat
addicional al preu del dinar, equivalent a 1,50 euros/dia, en
concepte de monitors i manteniment.
5. Servei eventual de permanències
Els usuaris del servei que no estiguin matriculats a l’horari
complet i , eventualment, sol·licitin la utilització del servei de
permanències que es duu a terme durant el període comprès entre
les 8 i les 9 hores del matí, de dilluns a divendres, hauran
d’abonar la quantitat de 2,20 euros/dia.
10) Modificació de l’ordenança fiscal número 28, reguladora de
la taxa pel servei de connexió a la xarxa WI-FI i prestació de
serveis de comunicacions electròniques.
En quant al seu articles 3 i 4, a més de la incorporació de l’article
5; quedant redactats en els termes següents:
Article 3. Tarifes
Les tarifes a aplicar són les següents:
EUROS

- Alta al servei ......................................................................15,00
- Quota anual ........................................................................72,00
Article 4. Normes
1. La liquidació i el pagament de les tarifes fixades en l’article
anterior es farà en el quan es sol·liciti la prestació del servei, en
els termes previstos en aquest article. Les anualitats posteriors es
liquidaran durant el primer trimestre de l’any.
2. El pagament de l’alta al servei es farà efectiu en el moment de
la sol·licitud de la prestació del servei i el seu import no serà
objecte de fraccionament, en funció de la data de sol·licitud.
3. L’import de la quota anual assenyalada a l’article 3 d’aquesta
ordenança es prorratejarà per trimestres naturals quan es sol·liciti
l’inici de la prestació del servei i també quan es demani la baixa
definitiva del mateix.
4. Pel pagament de la quota anual és obligatòria la domiciliació
bancària.
5. El pagament de la taxa s’acredita per mitjà del rebut tributari
corresponent.
Article 5. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d’infraccions i també a les sancions
corresponents es tindrà en compte el que preveuen els articles
181 i següents de la Llei 58/03, de 17 de desembre, general
tributària i altres disposicions concordants que hi siguin
d’aplicació.
11) Imposició de l’ordenança fiscal número 29, reguladora de la
taxa per a la concessió del llicències per a activitats de publicitat
dinàmica.
Que quedarà redactada en els termes següents:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29

Taxa per a la concessió de llicències
per a activitats de publicitat dinàmica
Article 1. Naturalesa, objecte i fonament
En ús de les facultats que concedeix l’article 56 del RDL 2/04, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els
articles 20 a 27, amb el nou text de la Llei 25/88 de 13 de juliol,
i la Llei 9/00, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica
a Catalunya, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la concessió de
llicències per activitats de publicitat dinàmica.
Article 2. Fet imposable i acreditament
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la sol·licitud de
llicència municipal per a l’exercici d’activitat de publicitat
dinàmica regulades per la Llei 9/00, de 7 de juliol, de publicitat
dinàmica.
S’haurà de demenar una llicència per cada campanya publicitària
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o per un conjunt de campanyes del mateix anunciant i de
tipologia similar, quan el seu abast temporal sigui superior a un
mes.
2. Als efectes previstos en aquesta ordenança i d’acord amb el
que preveu la Llei 9/00, de 7 de juliol, de publicitat dinàmica,
s’entén per:
1. Publicitat dinàmica: la forma de comunicació duta a terme per
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en l’exercici
d’una activitat econòmica adreçada a promoure la contractació
de béns o serveis de qualsevol classe, fins i tot drets i obligacions
o la difusió de missatges de naturalesa social, cultural, política o
de qualsevol altra, feta mitjançant el contacte directe amb els
possibles usuaris o clients i amb la utilització preferent, per a
posar-la en pràctica, de zones de domini públic, vies i espais
lliures públics i zones privades de concurrència o d’ús públic.
2. La publicitat dinàmica s’exerceix, d’acord amb l’art. 2.1 de la
Llei 9/00, de 7 de juliol, per mitjà de:
a) Publicitat manual
b) Repartiment domiciliari de publicitat
c) Publicitat mitjançant l’ús de vehicles
d) Publicitat oral
e) Publicitat telemàtica
3. La definició dels conceptes de publicitat dinàmica serà la que
es descriu a l’art. 2.1 de la Llei 9/00, de 7 de juliol, de regulació
de la publicitat dinàmica a Catalunya.
4. L’acreditament de la taxa prevista en aquesta ordenança es
produeix en el moment de la sol·licitud de la llicència.
Article 3. Obligació de contribuir
Tenen l’obligació de contribuir les persones físiques o jurídiques
que demanin la llicència prevista en aquesta ordenança. En tot
cas tindrà la consideració de responsable en el pagament de la
taxa l’empresa anunciant.
Article 4. Tarifes
Les tarifes a aplicar en concepte de publicitat dinàmica són les
següents:
Concepte: publicitat manual
Publicitat setmanal: 6,00 euros.
Publicitat mensual: 20,00 euros.
Publicitat anual: 120,00 euros.
Concepte: altres supòsits (article 2.1 Llei 9/00)
Publicitat setmanal: 6,00 euros.
Publicitat mensual: 20,00 euros.
Publicitat anual: 120,00 euros.
Article 5. Exempcions i bonificacions
En la present taxa no es preveuen ni exempcions ni
bonificacions.
Article 6. Normes de gestió
La present taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Article 7. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d’infraccions i també a les sancions
corresponents es tindrà en compte el que preveuen els articles
181 i següents de la Llei 58/03, de 17 de desembre, general
tributària i altres disposicions concordants que hi siguin
d’aplicació.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor, prèvia la seva íntegra
publicació, el dia 1 de gener de 2006 i continuarà vigent mentre
no se n’acordi la modificació o derogació expresses.

−♦−
AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE
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10647

Expedient 23/03.
El Sr Fausto Farreny Tersa ha sol·licitat llicència ambiental per a
l’exercici de l’activitat d’ampliació i adequació, a la Llei 3/98,

d’intervenció integral de l’Administració ambeintal, d’explotació
ramadera a emplaçar al polígon 28, parcel·la 74 d’aquest terme
municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

−♦−
AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

10654

Expedient 54/03.
La Sra. Lourdes Mora Terés ha sol·licitat llicència ambiental per
a l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental d’explotació
porcina d’engreix, a emplaçar al polígon 19, parcel·les 149-151
d’aquest terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

−♦−
AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

10655

Expedient 42/03.
J.M. i X. Roig Tribó, CB ha sol·licitat llicència ambiental per a
l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental d’explotació
porcina, a emplaçar al polígon 20, parcel·la 38 d’aquest terme
municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

−♦−
AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

10656

Expedient 21/03.
El Sr. Antonio Oset Botargues ha sol·licitat llicència ambiental
per a l’exercici de l’activitat de legalització d’explotació porcina
d’engreix, a emplaçar al polígon 35, parcel·la 107 d’aquest terme
municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

−♦−
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AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
10690

EDICTE

10694

Expedient 46/03.
El Sr. Pere Bañeres Roig ha sol·licitat llicència ambiental per a
l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental d’explotació
avícola, a emplaçar al polígon 20, parcel·la 30 d’aquest terme
municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

Expedient 53/03.
La Sra. Marina Maria Huguet Planes ha sol·licitat llicència
ambiental per a l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental
d’explotació avícola, a emplaçar al polígon 2, parcel·la 64
d’aquest terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE

EDICTE

10691

EDICTE

10695

Expedient 60/03.
Agropecuària Serés, SCP ha sol·licitat llicència ambiental per a
l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental d’explotació
ramadera, a emplaçar al polígon 35, parcel·les 300-301 d’aquest
terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

Expedient 27/03.
Les Sres. Fany i M. Teresa Domingo Cuberes han sol·licitat
llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat d’avaluació
ambiental d’explotació porcina d’engreix, a emplaçar al polígon
18, parcel·la 68 d’aquest terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
10692

EDICTE

10696

Expedient 56/03.
El Sr. Ramon Larrégula Mayench ha sol·licitat llicència
ambiental per a l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental
d’explotació porcina d’engreix, a emplaçar al polígon 18,
parcel·les 1-72 d’aquest terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

Expedient 40/03.
El Sr. Josep Barta Ribau ha sol·licitat llicència ambiental per a
l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental d’explotació
porcina d’engreix, a emplaçar al polígon 25, parcel·la 16 d’aquest
terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
10693

EDICTE

10697

Expedient 48/03.
La Sra. M. Carme Arjó Roma ha sol·licitat llicència ambiental
per a l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental d’explotació
avícola, a emplaçar al polígon 30, parcel·la 21 d’aquest terme
municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

Expedient 39/03.
El Sr. Josep Barta Ribau ha sol·licitat llicència ambiental per a
l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental d’explotació
porcina d’engreix, a emplaçar al polígon 25, parcel·la 17 d’aquest
terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

−♦−

−♦−
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AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
10698

Expedient 43/03.
El Sr. Vicent Xavier Mayench Tersa ha sol·licitat llicència
ambiental per a l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental
d’explotació bovina, a emplaçar al polígon 20, parcel·la 65
d’aquest terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

EDICTE

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

10789

Llicència ambiental. Expedient 24/02
El senyor Enric Serés Seuma, ha sol·licitat llicència ambiental
per a l’exercici de l’activitat d’explotació bovina d’engreix, a
emplaçar al polígon 35, parcel·la 301, d’aquest terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 19 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

10699

EDICTE

10792

Expedient 49/03.
Granja del Meià, SCP ha sol·licitat llicència ambiental per a
l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental d’explotació
bovina, a emplaçar al polígon 30, parcel·la 21 d’aquest terme
municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

Llicència ambiental. Expedient 51/03
La senyora Joana Giró Jové ha sol·licitat llicència ambiental per
a l’exercici de l’activitat d’evaluació ambiental d’explotació
porcina d’engreix, a emplaçar al polígon 1, parcel·la 46, d’aquest
terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 19 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

−♦−

−♦−

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE

AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA

EDICTE

10700

Expedient 41/03.
El Sr. Josep Domingo Ribert ha sol·licitat llicència ambiental per
a l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental d’explotació
porcina d’engreix, a emplaçar al polígon 16, parcel·la 27 d’aquest
terme municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils, a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

−♦−
AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
EDICTE

10741

Llicència ambiental. Expedient 47/03
El senyor Josep M. Arjó Roma, ha sol·licitat llicència ambiental
per a l’exercici de l’activitat d’avaluació ambiental d’explotació
avícola, a emplaçar al polígon 29, parc 30, d’aquest terme
municipal.
En compliment del que disposa l’article 43 del Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, aprovat pel decret
136/99, de 18 de maig, se sotmet a informació pública el projecte
i demés documentació presentada a efectes d’al·legacions i pel
termini de 20 dies hàbils a les oficines de l’Ajuntament.
Alguaire, 12 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Olga Fransi i González

−♦−

EDICTE

10782

Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels impostos i taxes
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de
la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals; l’article 111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en
sessió plenària, del dia 27 d’octubre de 2005, aprovà
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels impostos i taxes municipals.
L’esmentat acord ha estat exposat durant el termini de 30 dies
hàbils, al tauler d’edictes de la Casa la Vila, i al BOP de Lleida
número 150 del dia 3 de novembre de 2005, sense que s’hagi
presentat cap al·legació. Per això s’eleva l’aprovació a definitiva
i es procedeix a la publicació íntegra de l’acord següent:
Primer. modificar, els articles següents, corresponents a les
quotes o tarifes dels impostos i taxes que s’esmenten:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1

Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Es modifica l’article 8.1 que queda redactat de la següent
manera: La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a
la base liquidable els tipus impositius següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana: 0,60%.
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,58%.
- Béns immobles de característiques especials: 1,3%.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2

Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
Es modifica l’article 9.2, pel que fa als coeficients els quals
seran:
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2,70

2ª NUCLI URBÀ

2,60

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Es modifica l’article 6.2 on el quadre de tarifes s’incrementa amb
el coeficient 1,24.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO4

Reguladora de l’impost sobre l’increment
dels terrenys de naturalesa urbana
Es modifica l’article 7. Tipus de gravamen i quota.
1. D’acord al que preveu l’article 108.2 de la Llei 39/88, per
determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor
del terreny en el moment de l’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 2,9
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a deu anys, el 2,6
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a quinze anys, el 2,5
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a vint anys, el 2,4.
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
del 21 per cent.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6

Reguladora de la taxa del cementiri municipal
Es modifica l’article 6è. Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa
següent:
*** Per la concessió d’un forat de nínxols: 424 euros/forat.
*** Per la conservació i neteja del recinte del cementiri: 2,53
euros/forat de nínxol.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14

Reguladora de la taxa per la prestació
de serveis a les piscines municipals
Es modifica de l’annex corresponent a les tarifes, els imports dels
abonaments, conservant-se la resta tal i com estan aprovats:
EUROS

Abonaments per temporada i individual
De 2 anys endavant ...................................................................24
Jubilats i pensionistes .............................................................10,5
Abonament familiar per temporada
Per cada matrimoni o parella de fet ..........................................39
Per cada fill/a de més de 2 anys.............................................16,5
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15

Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
Es modifica l’article 6e.2. El pagament de la taxa es realitzarà
mensualment.
EUROS

Tarifes
Fins a 10 m2 ................................................3,5 per mes o fracció
De 10 a 20 m2 ...........................................6,50 per mes o fracció
De més de 20 m2.......................................12,5 per mes o fracció
Parades de mercat .................................5, 5 per cada dia i parada
Instal·lació de casetes de venda,
barraques, espectacles o esbarjo......30 instal·lació + 1 euros/ m2
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19

Reguladora de la taxa per ocupació
de la via pública amb terrasses d’estiu
Es modifica l’annex corresponent a les tarifes.
A) Per cada metre quadrat de superfície ocupada a l’any: 11 euros
/ m2
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21

Reguladora de la taxa per serveis de festes i similars
Es modifica l’annex de tarifes de la següent manera:

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7

EUROS

Reguladora de la taxa per la recollida d’escombraries
Es modifica l’article 6è.1. La quota tributària consistirà en una
quantitat fixa, per unitat de local, d’acord amb el següent barem:
EUROS

Per cada habitatge......................................................................44
Per cada bar/restaurant i botiga de queviures..........................116
Per cada entitat bancària..........................................................116
Càmares frigorífiques situades dins del nucli urbà .................116
Indústries alimentàries dins del nucli urbà..............................165
Locals de venda de productes fitosanitaris i/o químics ..........116
Indústries fora nucli urbà ........................................................172
Altres locals comercial i tallers .................................................52
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

Reguladora de la taxa per clavegueram
Es modifica l’article Article 5è. Quota tributària.
1. La quota tributària que s’ha d’exigir és de 214 euros per cada
nova connexió a la xarxa de clavegueram general ja existent.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9

Reguladora de la taxa per l’obertura d’establiments
Es modifica l’article 6e.1 Quota tributària.
1. La quota tributària es determinarà aplicant a la superfície de
l’establiment l’import d’1,24 euros/m2.

Festa major
Per cada persona de 14 a 60 anys .............................................46
Per cada persona de 61 a 65 anys..............................................11
Lloguer de llotges......................................................................59
Cinema a la Llar del poble
Els abonaments es mantenen en el mateix preu
Preu d’entrada per persona de 8 a 65 anys,
per cada sessió de cinema ...........................................................3
Preu d’entrada majors de 65 anys, per cada sessió de cinema ...2
Accés a sessions de ball:
A partir de 18 anys, per persona..................................................5
Accés a sessions teatrals i altres espectacles:
A partir de 8 anys, per persona....................................................5
Lloguer sala Llar poble:
Per activitats promogudes per particulars
i empreses privades .................................................................160
Contra l’aprovació d’aquesta ordenança fiscal es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província.
Artesa de Lleida, 22 de desembre de 2005
L’alcalde, Ricard Pons Picó

−♦−

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11

Reguladora de la taxa per l’ús de la veu pública
Es modifica l’article 3r. Quantia.
La quantia de la taxa per la difusió de noticies per mitjà de la veu
pública serà per cada recorregut o torn i per cada anunciant:
EUROS

Parades de mercat...................................................................1,80
Cases comercials del municipi ...............................................0,80
Particulars ...............................................................................0,40

AJUNTAMENT D’ASPA
ANUNCI

10843

En compliment del que disposen els articles 111 LBRL, 17.4
TRLRHL i 178 TRLMRLC, es fa públic que aquest Ajuntament,
en sessió plenària de 20-12-05 aprovà definitivament la
modificació de les Ordenances Fiscals que regiran a partir de l’1
de gener de 2006 segons el següent detall:
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Primer. Aprovar per a l’exercici 2006 i següents la modificació
de les ordenances fiscals que es relacionen:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1

Impost sobre béns immobles
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...................................0,45
- Béns immobles de naturalesa rústica...................................0,50
- Béns immobles de característiques especials ......................0,40
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb
l’import de les bonificacions que siguin d’aplicació.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Article 3r. Base imposable, quota i acreditament.
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost pel
cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l’obra.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar la base
imposable al tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen serà el 1 per cent.
4. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, la
instal·lació o l’obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència
corresponent.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7

Taxa per recollida d’escombraries
Art. 6è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat
d’habitatge o unitat de local, que es determinarà en funció de la
naturalesa, capacitat i el destí dels immobles i que en els cas dels
habitatges serà corregida pel nombre d’habitants que hi
resideixen habitualment.
2. A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent:
Per cada habitatge un mínim fix de 40 euros més un variable de
5 euros per resident habitual.
Per cada habitatge de temporada: ...................................50 euros
Per cada establiment o local industrial............................40 euros
Per cada local o establiment comercial ...........................60 euros
3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreductible i
corresponen a un any.
Contra els acords definitius es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de publicació d’aquest anunci en el BOP.
Aspa, 21 de desembre de 2005
L’alcalde-president, E.Masot Cortadelles

−♦−
AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ
EDICTE

10862

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/04, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 178 del
decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic
que l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en sessió plenària de
data 17 de novembre de 2005, aprovà provisionalment la
modificació d’ordenances fiscals per l’any 2006 i següents.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut
definitius:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i
següents la modificació de les Ordenances fiscals que a

continuació es relacionen i, pel que fa a la taxa reguladora del
servei de Llar d’infants, aprovar la modificació pel curs 20052006 i següents.
• Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns
immobles.
• Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost de vehicles
de tracció mecànica.
• Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
• Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa del servei de
llar d’infants.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3

Reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
Nova redacció de l’article 3r. Base imposable, quota i
meritament
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar la base
imposable al tipus de gravamen del 3% per a tot tipus de
construcció, instal·lació i obra.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1

Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Nova redacció de l’article 7è. Tipus de gravamen i quota
El tipus de gravamen serà el 0,60 per cent quan es tracti de béns
de naturalesa urbana, el 0,48 per cent quan es tracti de béns de
naturalesa rústica i el 0,6 per cent quan es tracti de béns de
característiques especials. La quota de l’impost és el resultat
d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2

Reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica
Nova redacció de l’article 7è
Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 96.1
de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del
coeficient de 1,40. 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.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23

Reguladora de la taxa del servei de Llar d’Infants municipal
Ordenança fiscal reguladora del servei de la Llar d’Infants:
EUROS

Matrícula (inclou material escolar)
128,51
Horari matí i tarda
(de 8 hores a 13 hores i de 15 hores a 19 hores) ....................126
Menjador, servei diari per nen si s’utilitza
el servei tot el mes (inclou de 13 hores a 15 hores i dinar) ...4,19
Horari matí ( de 8 hores a 13 hores) ....................................83,98
Horari tarda (de 15 hores a 19 hores) ..................................42,02
Menjador opcional (no servei diari),
per nen (inclou de 13 hores a 15 hores i dinar) .....................4,92
Segon. Exposar al públic aquest acord mitjançant la inserció
d’anuncis al tauler d’edictes municipal i al Butlletí Oficial de la
Província, durant el termini de trenta dies, durant els quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el termini el
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
Contra els presents acords definitius de modificació
d’Ordenances Fiscals podran els interessats interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquests acords i de les
Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província.
Benavent de Segrià, 23 de desembre de 2005
L’alcalde, Manuel Català i Ros

−♦−
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AJUNTAMENT DE FARRERA
EDICTE

AJUNTAMENT DE FARRERA
10864

Licitació de contracte per a l’execució de l’obra
“Condicionament de la planta primera de l’edifici de serveis
de Burg”, de l’Ajuntament de Farrera
Aprovat en sessió de Consell Obert, en sessió de 27 de maig de
2005, els plecs de clàusules administratives particulars que han
de regir el concurs públic urgent per a la contractació de l’obra
detallada a continuació i atès el que disposa l’article 270 de la
Llei 8/87, de 15 d’abril, s’exposa el públic pel termini de vuit
dies hàbils, a l’efecte de possibles reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia la licitació, si bé condicionada al que
disposa l’article 79 de la Llei 13/95 de 18 de maig de contractes
de les administracions públiques, d’acord amb el que disposa
l’article 24 del Reial decret 390/96 d’1 de març de
desenvolupament parcial de l’esmentada Llei.
1. Entitat adjudicadora
Ajuntament de Farrera -comarca del Pallars Sobirà- NIF:
P2511100F.
2. Objecte del contracte
Execució de l’obra anomenada “Condicionament de la planta
primera de l’edifici de serveis de Burg” al nucli de Burg
(Farrera).
3. Termini d’execució
Cinc mesos.
4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
5. Pressupost base de la licitació
Import total: 95.301,27 euros (IVA vigent inclòs).
6. Garanties
No hi ha garantia provisional i la garantia definitiva serà del 4%
del preu d’adjudicació. D’acord amb l’article 41.3 del TRLCAP
aquesta garantia es durà a terme en forma de retenció sobre el
preu.
7. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Farrera
b) Domicili: plaça Escoles, s/n
c) Localitat i codi postal: 25595 Burg
d) Telèfon: 973 62 20 25
e) Fax: 973 62 22 92
f) Data límit per l’obtenció de documents i informació: tres dies
abans de prescriure la presentació d’ofertes
8. Requisits específics del contratista
a) Classificació: no es requereix
b) Altres requsits: els establerts en el plec de clàusules
administratives particulars
9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de la presentació: tretze dies naturals posteriors al
de la publicació d’aquest edicte al BOP
b) Hora límit de presentació: 15 hores
c) Documentació a presentar: la que es detalla al plec de
clàusules administratives particulars
d) Lloc de presentació: el mateix indicat al punt 7
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta: durant l’execució de l’obra
f) Admissió de variants: no
10. L’acte d’obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i
tindrà lloc a la sala d’actes de la Corporació a les dotze hores del
segon dia següent al d’acabament de presentació de proposicions.
Si aquest es festiu, el primer dia hàbil següent.
Burg, 21 de desembre de 2005
L’alcalde, Jordi Caselles i Juanbaró
La secretària, Esther Reche i Bassa

−♦−

EDICTE

10866

Atès que per sessió de Consell Obert, en data de 9 de desembre
de 2005, s’ha aprovat el padró fiscals corresponen a les
escombraries i cànon d’aigua, corresponent a l’exercici 2005.
L’esmentat padró fiscal d’exposarà al públic per un termini d’un
mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al BOP i
l’exposició al taulell d’anuncis de la corporació, a efecte de
presentació de possibles reclamacions o al·legacions, entenent-se
aprovat definitivament si durant el període d’exposició al públic
no es presenta cap reclamació.
Aquells contribuents que, amb antelació reglamentària, hagin
sol·licitat la domicialiació dels seus rebuts rebran, de la
corresponen entitat, amb càrrec al seu compte el justificant de
pagament.
Atès el que disposen els articles 124.3 de la Llei general
tributària i l’article 14.4 de la Llei 39/88 de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, es notifica col·lectivament la
present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de
reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes, a comptar des de
l’endemà de la finalització del termini d’exposició pública del
padró fiscal.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregut un mes
des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva
resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos, comptador des de l’endemà de la notificació de l’acord
resolutori, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà del
dia en que el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat
presumptament. Transcorregut el període de pagament en
voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de
demora, d’acord amb l’establert a l’article 127 de la Llei general
tributària. Es satisfarà el recàrrec del 10% fins que no hagi estat
signada la providència de constrenyiment. Després d’aquesta
data, s’exigirà el recàrrec del 20% de l’import del deute no
ingressat i els interessos de demora.
Burg, 22 de desembre de 2005
L’alcalde, Jordi Caselles i Juanbaró

−♦−
AJUNTAMENT DE GUISSONA
EDICTE

10791

Llista definitiva dels admesos i exclosos del concurs oposició per
a la provisió d’una plaça de vigilant municipal, vacant a la
plantilla de funcionari d’aquest Ajuntament i nomenament del
Tribunal qualificador.
D’acord amb el que disposen les bases que regeixen la provisió
mitjançant concurs oposició d’una plaça de vigilant, vacant en la
plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament aprovades
per la Junta de Govern de l’Ajuntament, de data 7 d’abril de
2005.
Atès que amb data 21 de maig de 2005, va finalitzar el termini
per a la presentació d’instàncies per participar a les proves
selectives per a la provisió d’una plaça de vigilant vacant a la
plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, d’acord
amb el següent detall:
a) Llista definitiva d’admesos
- Sr. Francesc Josep Barandela i Cid.
- Sr. Jordi Bau i Hernández.
- Sr. Jaume Farré i Marcos.
- Sr. Ramon Roig i Mateu.
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- Sr. Joan Ruiz i Ortiz.
- Sr. Jairo Serrano i Rodríguez.
b) Llista definitiva d’exclosos
- Sr. Joan Carles Ferra i Clos, per no complir allò que disposa la
base 2a.
El desenvolupament del primer exercici correspon a passar un
reconeixement mèdic als admesos, d’acord amb el que disposa la
base 6, tindrà lloc a la Mútua Intercomarcal a Tàrrega, la data,
l’hora i el lloc on començaran els exercicis seran anunciats, com
a mínim amb quinze dies d’antelació en el tauler d’anuncis de la
Corporació i per notificació individualitzada als aspirants.
El segon exercici, correspon en la realització d’una bateria de
tests psicotècnics que podrà ser completada amb una entrevista
personal a criteri dels tècnics que examinin. Tindrà lloc a
l’Escola de Policia de Catalunya de Mollet del Vallès, la data,
l’hora i el lloc on començaran els exercicis seran anunciats, com
a mínim amb quinze dies d’antelació en el tauler d’anuncis de la
Corporació i per notificació individualitzada als aspirants.
El tercer exercici, corresponents a les proves físiques, tindrà lloc
el dia 21 de gener de 2006, al camp de futbol de Guissona, situat
al carrer Torres Escribà, a les 12.30 del matí.
El quart exercici, la prova cultural, tindrà lloc el dia 21 de gener
de 2006, a l’Ajuntament de Guissona, situat a la plaça Bisbe
Benlloch número 1, a les 9.30 del matí.
I el cinquè exercici, prova de català, per aquells aspirants que no
acreditin el nivell C o equivalents, tindrà lloc a l’Ajuntament, a
les 11 del matí.
El Tribunal qualificador estarà integrat per les següents persones:
President
El de la Corporació o membre en qui delegui.
Vocals
Titular: Sr. Joan Esteve i Aubets, en representació del grup polític
municipal d’Esquerra Republicana.
Suplent: Sr. Joan Tresens i Rubinat.
Titular: Sr. Ramon Vives i Brils, en representació del grup polític
municipal de Convergència i Unió.
Suplent: Sra. Immaculada Villorbina i Segura.
Titular: Sr. Joan Audet i Bordoll, en representació del grup polític
municipal d’Iniciativa per Guissona-EPM.
Titular: Sr. Jesús Castillón i Zazurca, en representació de l’Escola
de Policia de Catalunya.
Suplent: Sr. Jordi Azuara i Casadas.
Titular: Sr. Ramon Martínez i Paluy, en representació de la
Direcció General de Seguretat Ciutadana.
Suplent: Sr. Jordi Dalmases i Permanjó.
Titular: Sr. Francesc Martí i Sanahuja, sergent de la Policia Local
de Tàrrega, tècnic designat per la Corporació.
Suplent: Sr. Raül Portella i Fontova, cap de la Policia Local de
Cervera.
Secretari: el de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.
El que es publica pel seu coneixement general en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Verdú, 21 de desembre de 2005
L’alcalde, Josep Cosconera i Carabassa

−♦−
AJUNTAMENT DE MASSOTERES
EDICTE
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10858

Aprovació definitiva de modificació d’Ordenances Fiscals
de l’Ajuntament de Massoteres
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del Reial decret
legislatiu 2/04, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la
Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals;
l’article 111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases

del règim local; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió
plenària de data 9 de novembre de 2005 aprovà provisionalment
la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’any 2006 i
següents.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 158, del dia 19 de novembre de 2005, i atès
que ha transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions ni
al·legacions, l’acord provisional, que s’especifica seguidament,
ha esdevingut definitiu.
Únic. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2006 i següents
la modificació de l’Ordenança fiscal número 3, reguladora de
l’impost de vehicles de tracció mecànica.
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
Coeficient any 2005 ....................................................................1
Coeficient any 2006 i següents ..............................................1.05
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Massoteres, 29 de desembre de 2005
L’alcalde, Joan Vidal Bosch

−♦−
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
EDICTE

10724

Aprovació definitiva de l’expedient següent: ordenació de
contribucions especials de l’obra “Reposició aigua, voreres i
enllumenat Grup Xavier Montseny”, que fou aprovat inicialment
pel Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió del dia 27 d’octubre de
2005.
Atès que l’indicat expedient fou objecte de publicació
reglamentària inserint-se l’edicte corresponent al BOP número
153, de 8 de novembre de 2005, sense que presentessin
al·legacions o reclamacions enfront el mateix.
En la seva virtut, es fa públic el caràcter definitiu de l’aprovació
indicada.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement dels
interessats i als efectes legals oportuns.
Mollerussa, 19 de desembre de 2005
L’alcalde, Toni Bosch Miquel

−♦−
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
EDICTE

10725

Aprovació definitiva de l’expedient següent: ordenació de
contribucions especials de l’obra “Recobriment de la 3ª sèquia
principal del Canal d’Urgell en el tram comprès entre el
ferrocarril i la Ctra. del Palau d’Anglesola, terme municipal de
Mollerussa, 1a fase. Clau UV-02978.1”, que fou aprovat
inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió del dia 27
d’octubre de 2005.
Atès que l’indicat expedient fou objecte de publicació
reglamentària inserint-se l’edicte corresponent al BOP número
153, de 8 de novembre de 2005, sense que presentessin
al·legacions o reclamacions enfront el mateix.
En la seva virtut, es fa públic el caràcter definitiu de l’aprovació
indicada.
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La qual cosa es fa pública per a general coneixement dels
interessats i als efectes legals oportuns.
Mollerussa, 19 de desembre de 2005
L’alcalde, Toni Bosch Miquel

−♦−

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8

Taxa pel subministrament d’aigua potable
Article 6è. Quota tributària
Conservació ................................................5.56 euros trimestrals
Els Omells de na Gaia, 23 de desembre de 2005
L’alcalde, Delfí Escoté i Salla

−♦−

AJUNTAMENT DE MONTGAI
ANUNCI

10813

Informació pública dels estudis previs i criteris d’ordenació del
Pla d’ordenació urbanística municipal de Montgai.
L’Ajuntament de Montgai, en sessió plenària de data 27 d’abril
de 2005, va aprovar el programa de participació ciutadana, relatiu
a les mesures a adoptar durant la redacció del Pla d’ordenació
urbanística municipal i va acordar iniciar la formulació del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Montgai i Butsènit.
L’Ajuntament de Montgai, en sessió plenària de data 27 de
setembre de 2005, va acordar obrir un període d’informació
pública dels objectius, criteris i esquemes generals de la nova
ordenació, per un termini d’un mes, per tal que els particulars, les
associacions i les corporacions interessats/des puguin formular,
si escau, els suggeriments i/o alternatives al planejament.
Els estudis previs i criteris d’ordenació del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Montgai, es poden consultar i se’n pot
obtenir còpies a les oficines de secretaria de l’Ajuntament, en
horari d’oficina, de 10.00 hores a 14.00 hores, de dilluns a
divendres, durant un període de 30 dies, a comptar des de la
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que
qualsevol persona interessada, pugui presentar els suggeriments i
propostes que creguin convenients.
Transcorregut aquest termini, es continuarà amb la tramitació de
l’expedient per a l’aprovació del Pla d’ordenació urbanística
municipal de Montgai.
Montgai, 22 de desembre de 2005
L’alcalde, Jaume Brunet Torné

−♦−
AJUNTAMENT DELS OMELLS DE NA GAIA
EDICTE

10872

Aprovació definitiva de les ordenances
Donant compliment al que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/88,
reguladora de les hisendes locals, es fa públic que l’ Ajuntament
en sessió de data 7 de novembre de 2005, va aprovar
provisionalment la modificació de les tarifes de les Ordenances
Fiscals per tal que entrin en vigor per a l’exercici de 2006, i que
regiran fins a la seva modificació o derogació expressa.
Aquest acord provisional ha estat exposat al taulell d’anuncis i al
BOP número 158, de 19 de novembre de 2005 durant un termini
de 30 dies naturals, durant els quals no s’ha presentat cap
reclamació, per la qual cosa l’acord provisional ha estat elevat a
definitiu.
Contra el present acord es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
de l’endemà a la publicació d’aquest anunci al BOP.
En compliment a la Llei 39/88 d’hisendes locals es fan públics
els articles de les ordenances fiscals modificades.
Revisió d’ordenances fiscals per a l’exercici 2006
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6

Taxa pel servei de recollida d’ escombraries
Article 6è. Quota tributària
Per veí del municipi ..........................................2,50 euros anuals

AJUNTAMENT D’ORGANYÀ
EDICTE

10795

Grasmar, SCP ha demanat a aquesta Alcaldia llicència municipal
d’obertura per a l’activitat d’hotel (annex III, codi 12.36), a la
carretera de Lleida, número 56.
Atès el que disposa l’article 12 del Reglament regulador de les
llicències municipals d’obertura d’establiments per activitats i/o
instal·lacions incloses a l’annex III de la Llei 3/98, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental,
s’exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un
termini de 20 dies, perquè qui es consideri afectat per l’activitat
esmentada pugui efectuar les observacions i reclamacions que
cregui convenients. Es podrà examinar l’expedient a la Secretaria
d’aquest Ajuntament durant les hores d’oficina.
Organyà, 15 de desembre de 2005
L’alcalde, Joan Busquets i Grau

−♦−
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR
EDICTE

10790

En compliment del que preveuen l’article 17.4 del RDL 2/04, de
5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; l’article 111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; i l’article 178.2 del decret
legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que
l’acord del Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Segur, adoptat en
la sessió del dia 4 de novembre de 2005, relatiu a l’aprovació de
la modificació d’ordenances fiscals per a l’any 2006 i següents ha
esdevingut definitiu, en data 20 de desembre de 2005, per no
haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
pública de 30 dies -edictes publicats al tauler d’anuncis i al BOP
de Lleida número 155, de 12 de novembre de 2005-, segons
disposa l’apartat tercer de l’esmentat acord plenari.
Per tot això, i als efectes de la seva entrada en vigor, queda elevat
a definitiu l’anterior acord i es publica com a Annex-I el text
íntegre i definitiu de les ordenances fiscals modificades per a
l’any 2006 i següents.
Contra l’acord i text definitius de les ordenances fiscals es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, previst a l’article 19 del RDL
2/04, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
La Pobla de Segur, 21 de desembre de 2005
L’alcalde, Lluís Bellera i Juanmartí
ANNEX-I

Ordenances fiscals modificades
per a l’exercici de 2006 i següents
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1

Impost sobre béns immobles
Modificació: De les bonificacions i dels tipus impositius i quota
per a l’exercici de 2006 i següents que seran els que tot seguit es
determinen en l’article 5 al qual s’afegeix un nou apartat número
4 i de l’article 8, que queden redactats de la següent manera:
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Article 5. Bonificacions
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 en funció de la seva renda, entesa com els ingressos
procedents de rendiments de treball o altres rendes sempre
vingudes de la unitat familiar, i el nombre de fills, segons la taula
següent:
RENDA

FILLS
4

3

5Ó+5

Fins a 18.000 euros
30%
40% 50%
De 18.000 euros fins a 36.000 euros
10%
20% 30%
Més de 36.000 euros
5%
10% 15%
Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els
extrems que justifiquin la seva obtenció mitjançant la presentació
de la següent documentació:
- Documentació acreditativa de tenir la condició de família
nombrosa, ja sigui mitjançant certificat emès per la Generalitat
de Catalunya o còpia del document que acredita tal condició.
- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.
- Última declaració de l’Impost sobre la Renda de persones
físiques de tots els membres de la família (IRPF).
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 el 0,79%.
- Béns immobles de naturalesa rústica el 0,66%.
- Béns immobles de característiques especials l’1,2%.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Modificació: Del coeficient d’increment de les quotes d’aquest
impost aplicable a aquest municipi previst a l’article 6 de
l’ordenança i que quedarà redactat de la següent manera:
Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes
del coeficient de l’1,55. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en
el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior,
el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
c) CAMIONS
- De menys de 1.000 kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil
- De més de 9.999 kg de càrrega útil
d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
- De més de 2.999 kg de càrrega útil

TARIFA
LLEI COEF.

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

TARIFA
MUNIC.

1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

19,56
52,82
111,51
138,90
173,60

83,30 1,55
118,64 1,55
148,30 1,55

129,12
183,89
229,87

42,28
83,30
118,64
148,30

1,55
1,55
1,55
1,55

65,53
129,12
183,88
229,87

17,67 1,55
27,77 1,55
83,30 1,55

27,39
43,04
129,12

17,67 1,55
27,77 1,55
83,30 1,55

27,39
43,04
129,12

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

f) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc
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TARIFA
LLEI COEF.

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

1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

TARIFA
MUNIC.

6,85
6,85
11,73
23,48
46,95
93,90

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta
d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament general de
vehicles Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, el qual derogà
l’article 260 del Codi de la circulació a què es refereix la regla 3a
de l’article 1r del Reial decret 1576/89, de 22 de desembre.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a
l’aplicació de les tarifes serà el que es determini amb caràcter
general per l’Administració de l’Estat.
En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament general de
vehicles pel que respecta als diferents tipus de vehicles.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Modificació: El punt 3 de l’article 3r de l’ordenança fiscal
referent al tipus de gravàmen, essent el contingut dels nou punt 3
de l’article 3r el següent:
3. El tipus de gravàmen serà el 2,70 %.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana
Modificació: Dels tipus de gravàmen i quota aplicable a aquest
municipi previstos a l’article 7 de l’ordenança i que quedarà
redactat de la següent manera:
Article 7. Tipus de gravàmen i quota
1. D’acord al que preveu l’article 108.2 de la Llei 39/88, per
determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor
del terreny en el moment de l’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 2,9
b)Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a deu anys, el 2,6
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a quinze anys, el 2,5
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a vint anys, el 2,5
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
del 21,00 per cent.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7

Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
Modificació: De l’article 5è, epígraf primer, apartats a) i b) que
quedaran redactats de la següent manera:
a) Llicència de qualsevol classe de les autoritzades en el
municipi: 459,37 euros
b) Per canvi o substitució del vehicle assignat al servei: 230,21
euros
De l’article 5è, epígraf segon, apartat a) que quedarà redactat de
la següent manera:
a) Per situat i parada taxi: 30,73 euros a l’any
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

Taxa per llicències urbanístiques
Modificació: De l’article 6è. Quota tributària, punt 1, apartats a),
b), c), d) i e), que quedarà redactat de la següent manera:
Article 6è. Quota tributària
a) Per llicència de qualsevol acte d’edificació i ús del sòl
qualificat de menor: 38,50 euros
b) Per llicència de qualsevol acte d’edificació i ús del sòl que es
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qualifiqui de mitjana per necessitar la intervenció d’un tècnic de
grau mig: 130,90 euros
c) Per llicència de qualsevol acte d’edificació i ús del sòl
qualificat de major: 261,80 euros
d) Expedició de certificació o informes urbanístics: 26,35 euros
e) Per llicència de parcel·lació: 119,65 euros
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10

Taxa pel subministrament d’aigua
Modificació: De l’article 5. Quota tributària, apartats 1 i 2, que
quedaran redactats de la següent manera:
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència
o autorització de presa a la xarxa d’aigua s’exigirà una sola
vegada i consistirà en la quantitat fixa de 81,83 euros.
2. La quota tributària que s’exigirà per la prestació del servei de
subministrament d’aigua es determinarà en funció de la quantitat
d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finca.
A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent:
EUROS
MES

a) Mínima: per a consums iguals o inferiors a 6 m3/mes:
- Comptadors de diàmetre = 10 mm o inferior ......................1,40
- Comptadors de diàmetre = 15 mm ......................................2,78
- Comptadors de diàmetre = 25 mm ......................................6,61
EUROS
M3

b) Consum en excés per sobre dels de la tarifa mínima:
- Per m3 de consum per sobre del mínim
de la tarifa anterior .................................................................0,20
- Mentre no es disposi la instal·lació de comptadors,
la tarifa substitutòria serà ...................................34,25 ploma/any
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11

Taxa de cementiri municipal
Modificació: De l’article 5. Quota tributària, apartat 1 que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següents:
EUROS

Epígraf primer. Conducció de cadàvers
1. Conducció i enterrament dins del territori municipal ....102,48
2. Trasllat fora del territori municipal:
- Pel servei de conducció....................................................115,95
- Per cada quilòmetre recorregut,
sumant-se els d’anada i tornada .............................................0,41
- Per cada hora de servei del personal..................................23,74
Epígraf segon. Trasllats de despulles
1. Per cada trasllat efectuat
dins del recinte del cementiri .............................................113,34
Epígraf tercer. Manteniment
1. Per la conservació i neteja dels nínxols
i columbaris en un any:
Per cada nínxol i columbari..................................................11,99
2. Per conservació i neteja de panteons en un any:
Per cada panteó.....................................................................34,87
Epígraf quart. Assignació de nínxols, columbari
i terreny per a panteons
1. Per la concessió dels drets funeraris de cada nínxol:
- Per nínxol en 1ª planta ..................................................1.369,38
- Per nínxol en 2ª planta ..................................................1.369,38
- Per nínxol en 3ª planta ..................................................1.030,47
- Per nínxol en 4ª planta .....................................................698,28
- Per nínxols construïts abans del 31 de desembre
de 1997, regiran les tarifes aprovades en la
corresponent ordenança fiscal per a 1997 incrementades
en un 25,00 per 100 i transformades a euros.
2. Per la concessió dels drets funeraris de cada columbari:
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EUROS

- La tarifa aplicable serà la que resulti d’aplicar
el 50 per cent a la que correspon als nínxols.
3. Per la concessió de terreny
per a la construcció de panteó:
- Terreny de 12 metres quadrats ......................................4.408,24
- Terreny de 9 metres quadrats ........................................3.394,72
Epígraf cinquè. Altres serveis i activitats
de l’Administració municipal
1. Per l’expedició de cada títol de drets funeraris................20,00
2. Per tancament o obertura de nínxol .................................39,87
3. Per tancament o obertura de panteó .................................90,00
4. Per arca fúnebre:
- Arca fúnebre tipus A ........................................................415,22
- Arca fúnebre tipus B ........................................................507,27
- Arca fúnebre tipus C ........................................................737,79
- Arca fúnebre tipus D .....................................................1.012,44
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12

Taxa de clavegueram
Modificació: De l’article 5è. Quota tributària, apartat 1, que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència
o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una
sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 128,50 euros per
habitatge o local.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules
i cadires i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa
Modificació: De l’article 5. Quota tributària, apartat 1 que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
tarifes contingudes als apartats següents:
A) Per l’ocupació amb taules i cadires: Per cada metre quadrat i
mes de superfície ocupada = 1,63 euros
B) Per la utilització de veles o marquesines fixades a la via
pública: es multiplicarà per 0,3 la quantitat que en resulti
d’aplicar la tarifa de l’apartat 1.A) anterior per la superfície
ocupada per la vela o la marquesina
C) Per la instal·lació de separadors: Per cada metre lineal i mes =
0,73 euros
D) Per la instal·lació d’altres elements auxiliars: Per metre i mes
1,47 euros
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic
o indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Modificació: De l’article 5. Quota tributària, que quedarà
redactat de la següent manera:
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
tarifes contingudes als apartats següents:
1. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb una parada,
barraca o caseta de venda, en general en el mercat setmanal, fira
o festa assenyalada dins l’espai marcat a l’efecte pel propi
Ajuntament. Per metre lineal o fracció i dia d’ocupació = 1,08
euros.
2. Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a gronxadors,
aparells voladors, cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xoc i, en
general, qualsevol mena d’aparells de moviment. Per cada m2 o
fracció i dia d’ocupació = 0,71 euros.
3. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la
instal·lació de circs i espectacles en general. Per cada m2 o
fracció i dia d’ocupació = 0,37 euros.
4. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb camions o vehicles
per a la venda d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos,
begudes, patates, xurros, massa fregida, etc. Per cada m2 o
fracció i dia d’ocupació = 0,59 euros.
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Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el
procediment de licitació pública, l’import de la taxa vindrà
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que
recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17

Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl
i la volada de la via pública
Modificació: De l’article 5. Quota tributària, apartat 1 Tarifa
quarta que quedarà redactat de la forma següent:
Tarifa quarta
Tendals: per unitat de tendal d’establiment comercial
o industrial ....................................................................3,80 euros
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues
Modificació: De l’article 5. Quota tributària, apartat 1 que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les
tarifes contingudes als apartats següents:
EUROS

Tarifa primera. Ocupació de la via pública
amb mercaderies
Ocupació o reserva especial a la via pública o terrenys d’ús
públic que facin els industrials amb materials o productes de la
indústria o comerç a que dediquen la seva activitat, inclosos els
vagons o vagonetes metàl·liques anomenats containers, al dia per
m2 o fracció............................................................................0,56
Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes,
materials de construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit
i caixes de tancaments, i altres aprofitaments anàlegs: Per metre
quadrat o fracció, al dia..........................................................0,56
Tarifa tercera. Tanques, puntals, estíntols, bastides, etc.
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb bastides,
tanques, i altres elements de protecció siguin o no per a obres i
altres instal·lacions anàlogues: Per metre lineal o fracció al dia ..
0,37
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals,
estíntols, i altres elements anàlegs: Per cada element i dia ...0,24
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19

Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres
i les reserves de via pública per a aparcament de càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Modificació: De l’article 5. Quota tributària, apartat 1, que
quedarà redactat de la següent manera:
1. La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent
quadre de tarifes:
Tarifa primera. Entrada de vehicles a edificis o cotxeres
particulars o aparcaments individuals de propietat dins d’un
aparcament general i els que estan situats en zones o carrers
particulars que formin part de comunitats de propietaris, que
prohibeixen l’aparcament de vehicles que no siguin propietat
d’algun membre de la comunitat. Fins a cinc vehicles, per cada
unitat d’accés o de pas = 35,08 euros/any.
Tarifa segona. Entrada de vehicles a edificis o cotxeres
particulars o aparcaments individuals de propietat dins d’un
aparcament general i els que estan situats en zones o carrers
particulars que formin part de comunitats de propietaris, que
prohibeixen l’aparcament de vehicles que no siguin propietat
d’algun membre de la comunitat. De més de cinc vehicles, per
cada unitat d’accés o de pas = 52,79 euros/any.
Tarifa tercera. Entrada de vehicles a garatges de negoci o locals
comercials o industrials. Per cada unitat d’accés o de pas = 36,52
euros/any.

Tarifa quarta. Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic
per a l’entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o
aparcaments individuals de propietat dins d’un aparcament
general i els que estan situats en zones o carrers particulars que
formin part de comunitats de propietaris, o per l’aparcament de
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Per
metre lineal o fracció = 6,53 euros/any.

−♦−
AJUNTAMENT DE PUIGVERD DE LLEIDA
EDICTE

10747

L’Ajuntament de Puigverd de Lleida, en sessió extraordinaria de
Ple, celebrada el dia 27 d’octubre de 2005, va aprovar
provisionalment la modificació de les ordenances de taxes i
impostos que es relacionen a l’annex.
Havent-se exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, publicat
al Butlletí Oficial de la Provincia número 153, de data 8 de
novembre de 2005, sense haver-se presentat cap reclamació,
l’acord esdevé definitiu.
De conformitat amb el que preveu l’article 17.4 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/04, de 5 de març, es publiquen els articles modificats.
Aquesta modificació entrarà en vigor l’1 de gener de 2006 i
regirà fins la seva modificació.
Puigverd de Lleida, 19 de desembre de 2005
L’alcalde, Xavier Solé i Gasset
ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1

Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Es modifica l’article 5. Bonificacions
Punt 5. Els subjectes passius que en els seus béns immobles
hagin instal·lat sistemes per aprofitament tèrmic i elèctric de
l’energia provenint del sòl per a l’autoconsum tindran dret a una
bonificació sobre la quota íntegra correponent al bé immoble del
50% per cent.
Es modifica l’article 8. Tipus impositiu i quota
Punt 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: 0,68 %.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Es modifica l’article 6. Quota tributària
Punt 1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en
l’article 96.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del coeficient del
1,27. 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.
Punt 2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat
anterior, el quadre de tarifes vigents serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
c) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

TARIFA
COEF.
LLEI/EUROSOS

TARIFA
MUNIC.

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

16,02
1,27

43,28

1,27
1,27

113,80
142,24

83,30
118,64
148,30

1,27
1,27
1,27

105,79
150,67
188,34

42,28
83,30
118,64
148,30

1,27
1,27
1,27
1,27

53,69
105,79
150,67
188,34
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TARIFA
COEF.
LLEI/EUROSOS

d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
f) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

TARIFA
MUNIC.

17,67
27,77
83,30

1,27
1,27
1,27

22,44
35,26
105,79

17,67
27,77
83,30

1,27
1,27
1,27

22,44
35,26
105,79

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

1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27

5,61
5,61
9,61
19,24
38,47
76,94

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5

Reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
Es modifica l’article 3. Base imposable, quota i acreditament
Punt 3. El tipus de gravamen serà el 3,06 %.
S’afegeix un nou article. Article 7. Bonificacions.
1. Podran gaudir de bonificacions sobre la quota:
1.1. Promotor jove menor o igual de 35 anys d’edat, per la
construcció de vivenda unifamiliar, ús residència habitual, essent
el solar de la seva propietat. Bonificació de l’11,50%.
1.2. Per obres de rehabilitació d’edificis en situació de risc. La
sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’un dictamen tècnic, segons
model establert al decret 158/97 de 30 de juliol o l’informe tècnic
municipal. Bonificació de l’11,50%.
1.3. Per obres de nova construcció o millora d’infrastructures de
l’activitat agrària. La condició de beneficiari s’acreditarà
justificant que el 80% ingressos totals del sol·licitant provinguin
de l’explotació agrària a millorar o bé acreditant la seva filiació
al Règim Especial Agrari. Bonificació de l’11,50%.
Per gaudir d’aquestes bonificacions el subjecte passiu haurà de
sol·licitar-la de forma expressa amb esment dels supòsit per la
qual demana i adjuntar-hi la documentació requerida. La
bonificació la declararà el ple de la corporació amb vot favorable
de la majoria simple dels seus membres.
2. S’aplicarà una bonificació de l’11.50% de l’impost a favor de
les construccions, instal·lacions o obres les quals incorporen
sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar
per a l’autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà
condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor
incloguin col·lectors que disposin de la corresponen homologació
de l’administració competent.
Per gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu haurà de
sol·licitar-la de forma expressa.
3. S’aplicarà una bonificació del 90% a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. Caldrà
acreditar la discapacitat i presentar informe tècnic previ.
En cas de concurrència de dos o més de qualsevol dels supòsits
de bonificació, s’aplicarà exclusivament la que resulti més
favorable al contribuent.
Les bonificacions esmentades en els apartats anteriors, s’hauran
de retornar si es produeix una transmissió de titularitat en el
termini de 5 anys.
Garantia per danys
Quan l’execució de l’obra pugui ocasionar danys en el paviment
de la via pública, en qualsevol servei municipal d’infraestructura
urbanística, jardineria o mobiliari urbà, és requisit previ, a la
concessió de la llicència, fer el dipòsit d’una fiança per respondre
dels danys que en aquests elements s’hi puguin ocasionar durant
el temps que duri l’obra.
La quantitat que s’ha de dipositar la fixen els serveis tècnics

municipals, i es té en compte: la superfície de la via pública que
s’utilitza, l’entitat dels serveis que puguin ser afectats i els preus
de mercat vigents en el moment de sol·licitar la llicència per a la
reposició del paviment i de les instal·lacions.
Un cop acabada l’obra, s’hauran de tornar els diners de la fiança,
previ informe favorable dels serveis tècnics municipals o, si
escau, s’haurà d’exigir la diferència que es pugui produir en
contra dels executors de les obres, per causa dels desperfectes de
tot tipus que hagin ocasionat en la via pública o en els serveis
municipals.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6

Reguladora de la Taxa de cementiri municipal
Es modifica l’article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa
següent:
- Nínxols construïts abans del 2003: preu liquidació final
pressupost del contractista que resulti de la seva execució més
IPC des de l’any 1989 més treballs complementaris.
- Per la conservació i neteja de tot el recinte del cementiri d’acord
amb l’estudi econòmic realitzat........................4,94 eurosos/forat
- Els nínxols construïts el 2003, tindran el preu que resulti de la
seva execució segons informe tècnic. A partir de l’any 2006,
s’aplicarà l’IPC.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7

Reguladora de la Taxa per subministrament d’aigua,
gas i electricitat
Es modifica l’annex de tarifes
EUROS

- Per connexió a la xarxa d’aigua ......................................214,24
- Tarifa domèstica
Mínim semestral de 30 m3 per abonat ................................12,62
Excés per damunt dels 30 m3 del mínim fins 60 m3 ...........0,31
Excés per damunt dels 60 m3 ...............................................0,37
Tarifa manteniment comptador .............................................2,27
- Tarifa industrial
Mínim semestral del 100 m3 per abonat .............................18,92
Mes de 100 m3 .......................................................................0,37
Quota mínima de manteniment semestral per comptador ....2,27
Subministrament d’un comptador de 13 mm ......................46,22
Subministrament d’un comptador de 20 mm ......................62,00
Subministrament d’una porta d’alumini
de 25 cm x 35 cm .................................................................33,11
L’import dels accessoris per a fer possible la instal·lació dels
comptadors, variarà en cada cas, en funció del material emprat.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8

Reguladora de la Taxa de clavegueram
Es modifica l’article 5. Quota tributària.
Punt 2.- La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels
serveis de clavegueram i depuració es determinarà per la tarifa
següent:
Per connexió a la xarxa de clavegueram............................128,54
Per habitatge i escomesa/any................................................11,02
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9

Reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries
Es modifica l’article 6. Quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa determinada
per:
a) Domèstica. Per habitant empadronat ...............................21,68
b) Domèstica. Habitatge segona residència ...........................3,08
c) Industrial:
Entitat bancària...................................................................102,77
Bars, restaurants, cafeteries, comerços
d’alimentació i indústries transformadores ..........................67,12
La resta .................................................................................33,08
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EUROS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10

Reguladora de la Taxa per expedició
de documents administratius
Es modifica l’article 6. Quota tributària
1.- La quota tributària que s’aplicarà serà la següent:
Fotocòpies...............................................................................0,10
DIN-A4 una cara ....................................................................0,15
DIN-A4 dues cares .................................................................0,15
DIN-A3 una cara ....................................................................0,15
DIN-A3 dues cares .................................................................0,25
Fotocòpies POUM
DIN A 4 ..................................................................................1,00
DIN A 3 ..................................................................................1,50
Servei de fax rebut ó emès / preu per full..............................1,25
Confrontació de documents per gestions
a altres órgans/preu per full....................................................0,70
Modificacions dades cadastre.................................................1,35
Informació en suport informàtic d’ordenances
i pressupostos .........................................................................7,00
Obtenció de còpies de qualsevol document obrant en un
expedient administratiu (els preus esmentats s’hauran
d’incrementar amb el preu de les fotocòpies)
Si l’expedient està arxivat ......................................................5,00
Dades econòmico-financeres tributàries:
Informe de béns ......................................................................3,00
Informe dades d’antiguitat menor de 4 anys..........................7,50
Informe dades d’antiguitat major de 4 anys.........................15,10
Certificació dades antiguitat menor de 4 anys .....................12,35
Certificació dades antiguitat major de 4 anys ......................24,75
Informes dels expedients quan a urbanisme, obres i serveis
municipals:
Informe de declaració de ruina...........................................500,00
Autorització de segregacions ...............................................40,00
Informes d’aprofitament urbanístic,
cèdula urbanística i certificat de qualificació urbanística ....40,00
Acta de delimitació o medició, feta per l’Ajuntament solament en
els casos de delimitació de finques municipals o comunals que
limiten amb particulars a petició dels interessats:
Sòl urbà o urbanitzable:
- Fins a 1.000 m2
Escala 1/2000 i 1/1000 .......................................................244,75
Escala 1/200 i 1/1500 .........................................................489,40
- Per cada 1.000 m2 o fracció, d’excés
Escala 1/2000 i 1/1000 .........................................................65,35
Escala 1/200 i 1/500 ...........................................................130,60
Sòl rústic
- Fins a 1.000 m2
Escala 1/2000 i 1/1000 .......................................................122,37
Escala 1/200 i 1/1500 .........................................................244,70
- Per cada 1.000 m2 o fracció, d’excés
Escala 1/2000 i 1/1000 .........................................................32,67
Escala 1/200 i 1/500 .............................................................65,30
Tramitació i formalització de projectes de reparcel·lació ..200,00
Tramitació de projectes de reparcel·lació...........................125,00
Tramitació d’expedients d’aprovació de bases
i Estatuts de Juntes de Compensació .................................150,00
Tramitació expedients d’aprovació d’estatuts
de les Entitats Urbanístiques de Conservació ....................150,00
Per la tramitació d’expedients d’Estudis de Detall ............150,00
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11

Reguladora de la Taxa per la prestació pels serveis de cases
de banys. dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues
Es modifica l’annex de tarifes
EUROS

- Entrada individual a partir de 3 anys. Preu per dia
Empadronats ...........................................................................3,20
No empadronats......................................................................5,00

- Entrada de grups a partir de 20 persones. Preu per persona/dia
Major de 3 anys ......................................................................1,60
- Abonament familiar amb fills
Per parella o matrimoni ........................................................37,40
Per cada fill de 3 a 15 anys13,90
Per cada fill a partir de 16 anys ..........................................26,75
- Abonament familiar monoparental amb fills
Tutor/a legal..........................................................................26,75
Per cada fill de 3 a 15 anys ..................................................13,90
Per cada fill a partir de 16 anys............................................26,75
- Abonaments individuals
De 3 a 64 anys ......................................................................28,90
A partir de 65 anys ...............................................................13,90
ORDENANÇA FISCAL NUM. 12

Reguladora de la Taxa per la prestació
del servei de veu pública
Es modifica l’article 3. Quantia
La quantia de la taxa regulada per la difusió de notícies per mitjà
de la Veu Pública o Pregoner serà de 1,40 euros, per cada
recorregut o torn i per cada anunciant.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13

Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic
Es modifica l’annex de tarifes
a) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles,
rifes, vendes ràpides i ambulants i similars:
EUROS

Fins a 3 metres linials.............................................................4,70
De 3 metres linials fins a 6 metres.........................................5,20
Més de 6 metres .....................................................................6,25
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14

Reguladora del preu públic per prestació al particular de
serveis, materials i béns de propietat municipal
Es modifica l’article 3. Tarifes
Les tarifes a aplicar seran les següents:
- Ús zona ajardinada i pista polisportiva del recinte de les
piscines
1 dia .........................................................................................215
1/2 dia o fracció.......................................................................107
- Ús sala de la llar social
1 dia .........................................................................................215
1/2 dia o fracció.......................................................................107
- Ús sala d’actes de l’Ajuntament
1 dia .........................................................................................107
1/2 dia o fracció.........................................................................53
- Ús llar de jubilats
1 dia .........................................................................................107
1/2 dia o ....................................................................................53
- Ús màquina escombradora 1 hora o fracció ..........................42
Tanques de protecció. 1 dia o fracció ......................................15
Cadires. Per unitat i dia .............................................................15
Taules. Per unitat i ................................................................... 30
a) El preu d’ús de taules, cadires i tanques , serà en concepte de
fiança i els hi serà abonada en el moment de la devolució del
material sol·licitat, sempre i quan no concurreixin els fets
recollits al punt 4.3. La quantitat màxima de la fiança serà de 100
euros.
En cas de pèrdua o deteriorament es cobrarà:
Per tanca ....................................................................................15
Per cadira...................................................................................15
Per taula.....................................................................................30

−♦−
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AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE LA SARGA
EDICTE

10815

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de
la Llei d’hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/04,
de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local; i l’article 178.2 del decret legislatiu
2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que
l’Ajuntament en sessió plenària, amb data 31 d’octubre de 2005,
aprovà provisionalment per a l’exercici 2006 i següents la nova
creació de les ordenances fiscals següents.
• Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua.
• Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa pels
aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de
subministrament que afectin la generalitat o una part important
del veïnat.
• Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol
sobre el domini públic municipal.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 153, del dia 8 de novembre de 2005, i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord provisional ha
esdevingut definitiu i es publica el text íntegre de les ordenances.
Contra l’aprovació definitiva de l´ ordenança fiscal es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que estableix
l’article 19 del Reial decret 2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Sant Esteve de la Sarga, 20 de desembre de 2005
L’alcalde, Jaume Montanuy Baró
ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6

Taxa pel subministrament d’aigua
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del text refós de la
Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/04, de 5 de març, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 i 19 d’aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable per la taxa:
a) La prestació del servei públic per distribució d’aigua pel
consum, facilitada per l’Ajuntament de conformitat amb el que
disposa l’article 25.2.1) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents,
les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 33 de la Llei general tributària que sol·licitin o
resultin beneficiades o afectades, pel servei de distribució
d’aigua, segons es determina tot seguit:
a) En el cas de la prestació del servei de l’article 2.a) d’aquesta
ordenança, els ocupants o usuaris de les finques del terme
municipal beneficiaris del servei, qualsevol que sigui el seu títol:
propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en
precari
2. Quan les subministraments o serveis regulats en aquesta
ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants d’habitatges i
locals diferents dels propietaris dels immobles, aquests
propietaris tindran la condició de substitut del contribuent.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la
taxa sobre els beneficiaris.
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Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les
persones que siguin causants d’una infracció tributària o que
col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o
econòmiques a que es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries
d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves
obligacions tributàries es transmetran als socis o partícips en el
capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del
valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar
els actes de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries d’aquelles respondran solidàriament dels
deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import
de la sanció
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat
del deute exigible
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de
l’import de les obligacions pendents en la data del cessament
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord
amb el procediment previst a la Llei General Tributària.
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que
destinin els subministraments, i serveis objecte d’aquesta taxa
per a l’exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran
exigir-se a les persones que succeeixin al deutor de l’exercici de
l’activitat econòmica.
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat
econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar
de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de
l’exercici de l’explotació esmentada.
Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el
sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents
en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària que s’exigirà per la prestació del servei de
subministrament d’aigua mes determinarà en funció de la
quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la
finca tot i que mentre no es disposi la instal·lació de comptadors,
les tarifes substitutòries seran les que desglossen les categories
següents:
EUROS/ANY

1) Cases ................................................................................25,00
2) Eres amb bestiar o sense bestiar ......................................25,00
3) Establiments d’activitats comercials................................25,00
Article 6. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la
determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin
de satisfer per a aquesta taxa.
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei que
constitueix el seu fet imposable, i s’entendrà que aquest s’inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la
llicència presa, si el subjecte passiu la formulava expressament o
mitjantçant altra sol·licitud que ho impliqui
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de distribució
d’aigua. L’acreditament per aquesta modalitat de la taxa es
produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència
d’escomesa i sense perjudici de l’inici de l’expedient
administratiu que es pugui instruir per la seva autorització
2. Quan es sol·liciten els serveis referits en l’apartat a) de l’article
2 anterior, es podrà exigir el dipòsit previ de la taxa quan es
formuli la sol·licitud.
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Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa per recepció de subministrament detallat en l’article
2.a) es determinarà aplicant les quanties que es contenen a
l’article 5 segons correspongui. El cobrament d’aquest
s’efectuarà anualment i s’haurà de pagar per domiciliació
bancària. Només en casos excepcionals s’acceptarà que el
pagament s’efectuí en l’oficina de l’entitat bancària
col·laboradora que es designi. Els rebuts que no s’hagin fet
efectius durant el període voluntari de cobrança, s’exigiran per la
via de constrenyiment.
2. El càrrec del deute en el compte bancari designat per
l’interessat s’efectuarà dins els primers quinze dies del període de
cobrament voluntària i comprendrà la taxa acreditada.
4. Transcorregut el període voluntari de cobrança s’iniciarà el
període executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora.
Article 9. Notificacions de les taxes
1. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments
continuats, amb la finalitat de practicar la notificació col·lectiva
exigida per l’article 124.3 de la Llei General Tributària, es
procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest
article.
2.Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així
s’autoritzi, se li notificarà la inclusió en la matrícula de
contribuents.
3. Anualment s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició
amb referència a data 1 de gener.
4. De la quota que es liquidarà pel període l’interessat pot obtenir
informació personal o escrita durant el mes anterior a la data en
què es procedirà al cobrament en període voluntari de la taxa.
Article 10. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada a la Diputació de
Lleida, Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals, les normes contingudes als articles anteriors seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració
delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits
administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o
recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva
ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicables als
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals
correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren
les seves facultats en la Diputació.
Article 11. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel
disposat a la Llei general tributària i la seva normativa de
desenvolupament.
Article 12. Altres normes de gestió
1. Els propietaris o ocupants d’immobles per qualsevol altre títol
subjectes a aquesta taxa presentaran la corresponent sol·licitud
d’alta i la comunicació de baixa, a les oficines municipals.
2. Les escomeses i la instal·lació dels comptadors s’haurà de fer
en la forma que disposi l’Ajuntament, a fi d’evitar fraus, no
facilitant o suspenent el subministrament d’aigua als usuaris que
no es subjectin a les indicacions de l’Administració en el sentit
exposat.
3. Les despeses d’instal·lació, conservació i reparació de les
escomeses seran per compte dels propietaris dels immobles o
dels usuaris.
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4. Els usuaris o abonats hauran d’instal·lar un dipòsit de reserva
amb la boia corresponent i no es permetrà sota cap concepte la
presa directa de la tuberia de conducció d’aigua al dipòsit.
5. Els usuaris estaran obligats a permetre l’entrada al seu domicili
o locals als empleats del servei i representants de l’Ajuntament a
fi de prendre la lectura del comptador i inspeccionar les
instal·lacions.
6. Cap usuari podrà fer traspàs de subministrament des de la seva
finca a una altra sense el consentiment previ de l’Administració,
cas en què s’haurà de sotmetre a les condicions que aquesta li
imposi.
7. Quan per escassesa del cabal, per avaries o per altres causes,
l’Ajuntament hagués de suspendre total o parcialment el
subministrament, els usuaris no podran exercir cap dret contra
l’Administració.
Disposició addicional
Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació, en sessió celebrada el 31 d’octubre de 2005,
començarà a regir a partir del dia 1 de gener de l’any 2006, i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7

Taxa pels aprofitaments especials a favor d’empreses
explotadores de subministraments que afectin
la generalitat o una part important del veïnat
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3 e) i 20.3.k) del text
refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/04, de 5 de
març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix una taxa pels
aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de
subministraments que afectin la generalitat del veïnat, que es
regirà per la present ordenança fiscal.
Article 2. Compatibilitat de la taxa
1. La taxa regulada en aquesta ordenança és compatible amb
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres amb altres
taxes que tingui establertes, o pugui establir l’Ajuntament, per
prestació de serveis o realització d’activitats de competència
local, el subjecte passiu de les quals sigui el mateix que el
d’aquesta taxa.
2. També és compatible amb les que, amb caràcter puntual o
periòdic, puguin acreditar-se com a conseqüència de la cessió
d’ús d’infrastructures especialment destinades o habilitades per
l’Ajuntament per allotjar xarxes de serveis.
Article 3. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa consisteix en la utilització privativa
o aprofitament especial, constituït en el sòl, subsòl o vol de
terrenys d’ús públic municipals, amb independència de la
titularitat de les xarxes, en favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments o telecomunicacions, per qualsevol
mena de títol, que afectin a la generalitat o una part important del
veïnat, com ara com ara les esteses, canonades i galeries de
conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre
fluid, telecomunicacions o qualsevol altre subministrament o
servei anàleg, inclosos els suports per a línies, cables,
transformadors i altres elements semblants instal·lats o volant
sobre el domini públic local.
2. En cas que l’aprofitament especial comporti la destrucció o el
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la persona o
l’entitat en qüestió obligat, independentment del pagament de la
taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de
reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament
l’import.
3. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar
l’Ajuntament amb la mateixa quantitat que el valor dels béns
destruïts o que l’import del deteriorament efectivament produït.
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4. L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les
indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el present
apartat.
Article 4. Excepció d’aplicació
1. S’exceptuen de l’aplicació d’aquesta ordenança fiscal les
utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts en el
sòl de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que no afectin a la
generalitat o una part important del veïnat, a les que les és
d’aplicació l’ordenança fiscal 8, reguladora de l’aprofitament
especial del sòl, subsòl i vol sobre el domini públic municipal.
2. Igualment queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta
ordenança els aprofitament realitzats per Telefónica de España
SA als quals serà d’aplicació Llei 15/1987 de 30 de juliol de
Tributació de la Compañía Telefónica Nacional d’España en la
redacció donada per la Disposició Addicional 8a. la LRHL.
3. L’excepció a la que es refereix l’apartat anterior no serà en cap
cas d’aplicació a les quotes meritades per les empreses
participades per Telefònica de España SA, encara que ho siguin
íntegrament, que presten serveis de telecomunicacions i que
estan sotmeses a la present ordenança.
Article 5. Subjectes passius
1. Estan obligats al pagament de la taxa regulada per aquesta
ordenança les empreses explotadores o prestadores dels serveis
de proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat,
de telecomunicacions i altres d’anàlogues que disposin o utilitzin
xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini públic local o
que n’estiguin instal·lades, amb independència de la titularitat de
les xarxes o les instal·lacions, també quedaran obligades al
pagament les empreses, entitats o administracions que prestin
serveis o explotin una xarxa de comunicació en el mercat d’acord
amb el que preveu el paràgraf 2n. de 3 de l’article 7 de la Llei
11/1998 de 24 d’abril General de Telecomunicacions.
2. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària (LGT), a favor de les quals s’atorguin les llicències, o
les que es beneficiïn, utilitzin o aprofitin especialment el domini
públic sense disposar de la corresponent llicència.
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 l’hisenda pública.
Article 6. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no
estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència
per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als
serveis públics de comunicacions que exploten directament i per
a altres usos que immediatament interessen a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la
determinació del deute.
Article 7. Quota tributària
1. La quantia d’aquesta taxa és, en tot cas i sense cap excepció,
l’1’5% dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en el terme municipal les empreses
explotadores assenyalades en l’article anterior.
2. A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració
d’ingressos bruts procedents de la facturació obtinguda
anualment en el terme municipal per les empreses obligades al
pagament, els ingressos obtinguts en el període esmentat per
aquestes empreses a conseqüència dels subministraments
realitzats als usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer,
posada en marxa, conservació, modificació, connexió,
desconnexió i substitució dels comptadors, equips o
instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en
la prestació dels serveis esmentats i, en general, tots aquells
ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis
resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
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Article 8. Acreditament
L’obligació de pagament de la taxa que regula aquesta Ordenança
neix en els casos següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous
aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència
corresponent
b) Quan es tracta de concessions o autoritzacions d’aprofitaments
que ja han estat autoritzats i prorrogats, el primer dia de cadascun
dels períodes naturals que s’assenyalen en l’article següent
c) En aquells supòsits en que l’aprofitament especial no
requereixi una nova llicència o autorització, des del moment en
que s’ha iniciat l’aprofitament esmentat. A aquest efectes, s’entén
que ha començat l’aprofitament en el moment en que s’inicia la
prestació del servei als ciutadans que ho demanen
Article 9. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de
durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell
determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui
a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial.
Article 10. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Els subjectes passius hauran de presentar autoliquidació durant
els primers 20 dies de cada trimestre natural, en relació als
ingressos bruts obtinguts durant el trimestre natural anterior.
3. L’autoliquidació es realitzarà de la següent forma:
a)
S’adjuntarà
degudament
complimentat
l’imprès
d’autoliquidació de la taxa
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal
competent els elements de la declaració a l’objecte que el
funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.
b) 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
c) L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i
practicarà la liquidació definitiva, que es notificarà als interessats
als efectes pertinents
4. Quan es tracta de les taxa acreditada per aprofitaments
especials que es perllonguen a varis exercicis, les companyies
subministradores hauran de presentar a l’Ajuntament abans del
30 d’abril de cada any la declaració corresponent a l’import dels
ingressos bruts facturats de l’exercici immediatament anterior,
als efectes de que l’Ajuntament pugui girar les liquidacions a que
es refereixen els apartats següents.
5. L’Ajuntament practicarà la liquidació provisional aplicant
l’1,5 per cent sobre l’import dels ingressos bruts declarats com a
facturació realitzada dins el terme municipal l’any anterior, que
haurà d’ingressar-se dins del termini d’ingrés en voluntària
previst.
6. La liquidació definitiva s’ha de ingressar el primer trimestre
següent a l’any a què es refereix. L’import es determina
mitjançant l’aplicació del tipus de gravamen a la quantia total
dels ingressos bruts procedents de la facturació meritats per cada
empresa durant l’any esmentat, i s’ha d’ingressar la diferència
entre aquell import i els seus pagaments a compte efectuats
anteriorment. En el supòsit en què hi hagi saldo negatiu, l’excés
satisfet a l’Ajuntament s’ha de compensar en el primer pagament
a compte o en els successius.
7. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del
pagament de la taxa, en aquest cas, s’ordenarà el càrrec en
compte bancari durant el període de pagament voluntari.
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8. En el supòsit que s’hagi subscrit conveni amb el subjecte
passiu s’estarà al que prevegi el mateix.
Article 11. Convenis
1. Es podran subscriure convenis amb els subjectes passius de la
taxa o amb els seus representants, per tal de simplificar el
compliment de les obligacions tributàries.
2. En aquest cas 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
estableixi el conveni.
Article 12. Facultats d’inspecció i comprovació
La comprovació i la inspecció de tots aquelles elements que
regula aquesta ordenança per tal de quantificar la taxa i fer-ne el
pagament, correspon al propi Ajuntament, amb els procediments,
potestats i continguts regulats per la Llei General Tributària i les
seves normes de desenvolupament.
Article 13. Infraccions i sancions
1. Són infraccions tributàries les accions o omissions voluntàries,
antijurídiques tipificades en les lleis, ordenances fiscals i altres
disposicions.
2. Tota acció o omissió constitutiva d’una infracció tributària es
presumeix voluntària llevat que es provi altrament.
3. Es consideraran infraccions greus:
a) La realització d’algun aprofitament dels regulats per aquesta
ordenança sense obtenir la llicència municipal
b) L’ocupació del domini públic municipal excedint els límits
fixats a la llicència
4. La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació
i cobrament de les quotes meritades i no prescrites.
5. Totes les qüestions relatives a les infraccions i sancions en
matèria tributària no regulades es regiran per la LGT i les seves
normes de desenvolupament.
Article 14. Responsables de les obligacions i infraccions
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es
refereixen els articles 38.1 i 39 de la LGT.
2. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves
obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o
partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins
el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat.
3. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar
els actes de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries d’aquelles, respondran subsidiàriament
dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import
de la sanció
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat
del deute exigible
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de
l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de
cessament
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord
amb el procediment previst a la LGT.
Disposició addicional
En defecte del que preveu aquesta ordenança serà d’aplicació la
normativa aplicable amb caràcter general.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 31 d’octubre del 2005 i que
ha quedat definitivament aprovada de forma automàtica en no
presentar-se cap reclamació durant l’exposició pública
preceptiva de 30 dies, regirà a partir del dia 1 de gener de 2006 i
es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.
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Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del sòl, subsòl i vol sobre el domini públic municipal
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3 e) i 20.3.k) del text
refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/04, de 5 de
març, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix una taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del sòl, subsòl i vol
sobre terrenys de domini públic local, que es regirà per la present
ordenança fiscal.
Article 2. Compatibilitat de la taxa
La taxa regulada en aquesta ordenança és compatible amb
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres amb altres
taxes que tingui establertes, o pugui establir l’Ajuntament, per
prestació de serveis o realització d’activitats de competència
local, el subjecte passiu de les quals sigui el mateix que el
d’aquesta taxa.
Article 3. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa
o l’aprofitament especial del domini públic local que deriva de
les ocupacions del sòl, subsòl i el vol del domini públic local que
s’especifiquen en les tarifes que es contenen a l’article 7
d’aquesta ordenança, com ara com ara les esteses, canonades i
galeries de conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o
qualsevol altre fluid, telecomunicacions o qualsevol altre
subministrament o servei anàleg, inclosos els suports per a línies,
cables, transformadors i altres elements semblants instal·lats o
volant sobre el domini públic local.
2. D’acord amb el que disposen l’article 79.3 i 80.1 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), i el 201 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per DL 2/03, de 28 d’abril, es
consideren béns de domini públic local els destinats a un ús o
servei públic i també els béns comunals, exceptuant-se en
qualsevol cas els anomenats béns patrimonials.
Article 4. Excepció de l’article 24.1 i de la Llei 15/87
1. S’exceptuen de l’aplicació d’aquesta ordenança fiscal les
utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts en el
sòl de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que afectin a la
generalitat o una part important del veïnat a les que es refereix el
tercer paràgraf de l’art. 24.1 de la LRHL, que, cas de gravar-se,
es regiran per una ordenança fiscal especifica independent
d’aquesta.
2. També s’exceptuen de l’aplicació d’aquesta ordenança fiscal
les utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts
en espais de domini públic local encara que no siguin vies
públiques municipals quan siguin causats per instal·lacions
directament relacionades amb el subministrament de serveis a la
generalitat o a una part del veïnat dels diferents nuclis de
població d’aquest municipi, que, cas de gravar-se, es regirà
també per la mateixa ordenança específica esmentada en el
paràgraf anterior independent d’aquesta.
3. Igualment queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta
ordenança els aprofitament realitzats per Telefónica de España
SA als quals serà d’aplicació Llei 15/1987 de 30 de juliol de
Tributació de la Companyia Telefónica Nacional d’España en la
redacció donada per la Disposició Addicional 8a. la LRHL.
Article 5. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així
com les entitats a que es refereix l’article 33 de la Llei General
Tributària (LGT), a favor de les quals s’atorguin les llicències, o
les que es beneficiïn, utilitzin o aprofitin especialment el domini
públic sense disposar de la corresponent llicència.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de
sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un
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representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les
seves relacions amb l’Hisenda Pública.
Article 6. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no
estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència
per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris per als
serveis públics de comunicacions que exploten directament i per
a altres usos que immediatament interessen a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la
determinació del deute.
Article 7. Quota tributària (*)
Epígraf 1: instal·lacions relacionades amb la producció,
transformació i transport d’energia elèctrica.
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes
contingudes als apartats següents:
EUROS/ANY

- Per cada m2 d’ocupació de sòl ............................................3,20
- Per cada m2 d’ocupació del vol o del subsòl,
el 6% del sòl ...........................................................................0,20
En el cas de línies de transport d’energia elèctrica d’alta tensió es
considerarà que cada metre lineal de conducció de línia elèctrica
representa una ocupació mitjana de 20 m2. de vol.
Epígraf 2: instal·lacions no relacionades amb la producció,
transformació i transport d’energia elèctrica.
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes
contingudes als apartats següents:
EUROS/ANY

- Per cada m2 d’ocupació de sòl ............................................3,20
- Per cada m2 d’ocupació del vol o del subsòl,
el 6% del sòl ...........................................................................0,20
Tarifes arrodonides a 0 ó 5.
Article 8. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o
l’aprofitament especial, moment en què, a aquests efectes,
s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la
mateixa fou sol·licitada. 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.
Quan sigui el subjecte passiu qui sol·liciti el cessament haurà de
comunicar-ho a l’Ajuntament i la baixa no serà efectiva fins al
següent semestre natural.
2. Al moment de sol·licitar la llicència caldrà dipositar l’import
de la taxa corresponent a la primera anualitat, de conformitat amb
el que preveu l’apartat 2.a) de l’article següent.
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat
en aquesta ordenança sense sol·licitar llicència, l’acreditament de
la taxa té lloc en el moment de l’inici de l’aprofitament.
Article 9. Període impositiu
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial hagi de
durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell
determinat en la llicència municipal.
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui
a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener
de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural,
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en
els apartats següents:
a) Quan s’iniciï l’aprofitament o l’ocupació durant el primer
semestre natural de l’any, s’abonarà en concepte de taxa
corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Tanmateix si
l’inici té lloc durant el segon semestre es liquidarà la meitat de la
quota anual
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b) Si el cessament es produeix durant el primer semestre de
l’exercici procedirà la devolució de la meitat de la quota anual.
Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar
quantitat alguna
3. Quan no s’autoritzi l’ocupació o l’aprofitament especial o per
causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme
el mateix, procedirà la devolució de l’import satisfet.
Article 10. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació llevat que la
durada de l’ocupació o l’aprofitament ultrapassi l’any natural. En
aquest cas només s’exigirà l’autoliquidació corresponent a l’any
en què es presenta la sol·licitud.
2. L’autoliquidació es realitzarà de la següent forma:
a) Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir de la
utilització privativa o aprofitament especial s’adjuntarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal
competent els elements de la declaració a l’objecte que el
funcionari municipal competent presti l’assistència necessària
per a determinar el deute.
b) 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
c) L’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració i
practicarà la liquidació definitiva, que es notificarà als interessats
als efectes pertinents
3. Quan es tracti d’utilitzacions privatives o aprofitaments
especials que es realitzin al llarg de varis exercicis, el pagament
de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la
finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al
domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el
pagament en una entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat
no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat
per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
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 desena del període de pagament
voluntari.
5. En el supòsit que s’hagi subscrit conveni amb el subjecte
passiu s’estarà al que prevegi el mateix.
Article 11. Notificacions de les taxes de venciment periòdic
En supòsits d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials
de caràcter continuat que s’estenguin a varis exercicis, la primera
liquidació es notificarà personalment al sol·licitant junt amb
l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant la publicació
del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel període que
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 12. Convenis
1. Es podran subscriure convenis amb els subjectes passius de la
taxa o amb els seus representants, per tal de simplificar el
compliment de les obligacions tributàries.
2. En aquest cas 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
estableixi el conveni.
Article 13. Facultats d’inspecció i comprovació
La comprovació i la inspecció de tots aquelles elements que
regula aquesta ordenança per tal de quantificar la taxa i fer-ne el
pagament, correspon al propi Ajuntament, amb els procediments,
potestats i continguts regulats per la Llei general tributària i les
seves normes de desenvolupament.
Article 14. Infraccions i sancions
1. Són infraccions tributàries les accions o omissions voluntàries,
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antijurídiques tipificades en les lleis, ordenances fiscals i altres
disposicions.
2. Tota acció o omissió constitutiva d’una infracció tributària es
presumeix voluntària llevat que es provi altrament.
3. Es consideraran infraccions greus:
a) La realització d’algun aprofitament dels regulats per aquesta
ordenança sense obtenir la llicència municipal
b) L’ocupació del domini públic municipal excedint els límits
fixats a la llicència
4. La imposició de sancions o impedirà, en cap cas, la liquidació
i cobrament de les quotes meritades i no prescrites.
5. Totes les qüestions relatives a les infraccions i sancions en
matèria tributària no regulades es regiran per la LGT i les seves
normes de desenvolupament.
Article 15. Responsables de les obligacions i infraccions
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del
subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es
refereixen els articles 38.1 i 39 de la LGT.
2. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves
obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o
partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins
el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat.
3. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar
els actes de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries d’aquelles, respondran subsidiàriament
dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import
de la sanció
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat
del deute exigible
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de
l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de
cessament
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord
amb el procediment previst a la LGT.
Disposició addicional
En defecte del que preveu aquesta ordenança serà d’aplicació, la
normativa aplicable amb caràcter general.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de
la Corporació en sessió celebrada el 31 d’octubre del 2005 i que
ha quedat definitivament aprovada de forma automàtica en no
presentar-se cap reclamació durant l’exposició pública
preceptiva de 30 dies, regirà a partir del dia 1 de gener de 2006 i
es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.

−♦−
AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE LA SARGA
EDICTE
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En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de
la Llei d’hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/04,
de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local; i l’article 178.2 del decret legislatiu
2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que
l’Ajuntament en sessió plenària, amb data 14 d’octubre de 2005,
aprovà provisionalment la nova creació de l’ordenança fiscal
número 5, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, per a l’exercici 2006 i següents.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 153, del dia 8 de novembre de 2005, i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,

sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord provisional ha
esdevingut definitiu i es publica el text íntegre de l’ordenança.
Contra l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que estableix
l’article 19 del Reial decret 2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Sant Esteve de la Sarga, 20 de desembre de 2005
L’alcalde, Jaume Montanuy Baró
ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5

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) Negoci jurídic mortis causa
b) Negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït
c) Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució
forçosa
d) Expropiació forçosa
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
4. 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 que
s’aprova el text refós de la Llei d’impost sobre societats sempre
que no es trobi integrats en una branca d’activitat.
5. 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.
6. En la posterior transmissió dels terrenys s’entendrà que el
nombre d’anys a través dels quals s’ha posat de manifest
l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la
transmissió de les operacions citades en els apartats 3.b), 3.c), 4
i 5.
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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, l’Administració podrà rectificar el
domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna
comprovació.
Article 3. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les
persones que siguin causants d’una infracció tributària o que
col·laborin a cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o
econòmiques a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària respondran solidàriament en proporció a les seves
respectives participacions de les obligacions tributàries de les
esmentades entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves
obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o
partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins
al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués
adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar
els actes de la seva incumbència per al compliment de les
obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament
dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import
de la sanció
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat
del deute exigible
5. En el supòsit de cessament de les activitats de la societat, els
administradors seran responsables subsidiaris de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
6. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat
econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar
de l’Ajuntament un certificat dels deutes per aquest impost. El
sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents
que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat
s’hagi sol·licitat abans de la data d’adquisició de l’explotació
econòmica.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord
amb el procediment previst a la Llei general tributària.
Article 4. Exempcions, reduccions i bonificacions
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es
manifestin com a conseqüència de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud
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b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre
delimitat com conjunt històrico - artístic, o hagin estat declarats
individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei
16/85, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, 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 històrico - artístic, o que ha
estat declarat individualment d’interès cultural.
- Llicència municipal que autoritza les obres.
- Certificat expedit per la direcció de les obres on es posi de
manifest que l’actuació ha consistit en la realització d’obres de
conservació, millora o rehabilitació, així com el cost d’execució
d’aquestes.
- Declaració de les subvencions o ajuts rebuts per a finançar les
obres.
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents
increments de valor quan la condició de subjecte passiu recaigui
sobre les persones o entitats següents:
a) L’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i
altres entitats locals a les quals pertany aquest Ajuntament, així
com llurs organismes autònoms de caràcter administratiu
b) Aquest municipi i les entitats locals que hi estan integrades o
que en formin part, a més dels seus organismes autònoms de
caràcter administratiu
c) Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en
l’article 15 de la Llei 49/02, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al
mecenatge
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de
previsió social regulades per la Llei 30/95, de 8 de novembre,
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades
e) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als
terrenys afectes a aquestes
f) La Creu Roja Espanyola
g) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut
l’exempció en tractats o convenis internacionals
3. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de
l’impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o
constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que
afectin al domicili habitual de l’adquirent realitzades a títol
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer
grau i adoptants.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es
refereix aquest apartat dins del termini establert per a presentar la
declaració a l’article 11 d’aquesta ordenança i caldrà adjuntar el
document públic d’acceptació d’herència.
Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i
reduccions
1. La concessió de les exempcions de l’article 4.1.b) i 2.c) són de
caràcter pregat.
2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb
caràcter pregat s’han de presentar a l’Ajuntament i hauran d’anar
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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 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
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, d’acord amb les següents
operacions:
a) El valor del terreny en el moment del meritament resultarà del
que tingui fixat als efectes de l’impost sobre béns immobles
b) 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 de la 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, l’1,6%
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a deu anys, l’1,6%
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a quinze anys l’1,4%
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a vint anys, l’1,4%
La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del
10 per cent.
Quan el deute tributari a paga sigui inferior a 25 euros, s’aplicarà
aquesta quantitat que tindrà caràcter mínim.
Article 8. Període de generació i acreditament
1. L’impost s’acredita:
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
2. El període de generació és el temps durant el qual s’ha fet palès
l’increment de valor que grava l’impost. Per a la seva
determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre
la data de l’anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la
constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de
gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del
nou fet imposable, sense considerar les fraccions d’any.
3. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es
considerarà com a data de la transmissió:
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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 estaran obligats a 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.
2. 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.
3. 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.
4. Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents
terminis, des de la data en què es produeixi l’acreditament de
l’impost:
a) Quan es tracti d’actes inter vivos, el termini serà de trenta dies
hàbils
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis
mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu
5. 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
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6. 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.
Article 11. 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 notificacions s’han de practicar en el domicili assenyalat
en la declaració. No obstant això, la notificació es pot lliurar en
mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració.
3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per
un mitjà diferent de la declaració dels obligats tributaris, es
notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració.
Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili
declarat pel contribuent (mentre no se n’hagi justificat el canvi)
és eficaç en dret.
4. Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles
102 i 109 i ss de la Llei general tributària i s’atorgarà el període
de pagament de l’article 62.2 de 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. 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 tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries
i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada
cas, i, en particular, quan l’impost s’exigeix en règim
d’autoliquidació, hom aplicarà el règim regulat en la Llei general
tributària.
3. La manca de presentació de les declaracions o els documents
a què fan referència, respectivament, els apartats 1 i 3 de l’article
9 d’aquesta ordenança, la presentació fora de termini previ
requeriment de l’Administració tributària o la presentació de
forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions greus.
Article 13. Gestió per delegació
1. Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada
en la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, les normes i referències a
l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a
les actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada. En
concret, les facultats dels articles 2.3, 3.6, 5.2, 10, 11 i 12
d’aquesta ordenança.
2. L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de notaris i registradors de la
propietat per tal de conèixer puntualment les modificacions de
titularitat dominical, facilitar el compliment de les obligacions
fiscals dels contribuents i 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.

Article 14. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança aprovada provisionalment pel Ple en sessió
celebrada el 14 d’octubre de 2005, començarà a regir el dia 1 de
gener de l’any 2006 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els
articles no modificats restaran vigents.
Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals
de l’Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol
element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins
l’àmbit d’aquesta ordenança.

−♦−
AJUNTAMENT DE SANT GUIM DE LA PLANA
EDICTE
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Aprovació definitiva de modificació d’ordenances fiscals de
l’Ajuntament de Sant Guim de la Plana.
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 del RDL 2/04, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 39/88, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article 111 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària, de
data 26 d’octubre de 2005, aprovà provisionalment la
modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
de vehicles de tracció mecànica per a l’any 2006 i següents.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 155, del dia 12 de novembre de 2005, i atès
que ha transcorregut el període d’exposició pública de
l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions ni
al·legacions, l’acord provisional, que s’especifica seguidament,
ha esdevingut definitiu:
Únic. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2006 i següents
la modificació de l’ordenança fiscal número 3, reguladora de
l’impost de vehicles de tracció mecànica.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret a l’article
6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el redactat
següent:
Coeficient any 2005 ....................................................................1
Coeficient any 2006 i següents ..............................................1.05
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Sant Guim de la Plana, 22 de desembre de 2005
L’alcalde, Xavier Riera Oliva

−♦−
AJUNTAMENT DE TÀRREGA
EDICTE

10810

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada mitjançant Reial
decret legislatiu 2/04, de 5 març, es comunica que aquest
Ajuntament en sessió del Ple, amb data 7 de novembre de 2005,
ha pres entre d’altres, els acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles, concretament el nou redactat de
l’article 8:
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:
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- Béns immobles de naturalesa urbana: 0,740 per cent
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,536 per cent.
- Béns immobles de característiques especials: 0,740 per cent.
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb
l’import de les bonificacions que siguin d’aplicació.
Article 5. Bonificacions
1. S’aplicarà una bonificació del 90 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 balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a
l’immobilitzat
2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota
íntegra de l’Impost, durant els sis 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 cent de la quota
íntegra i si s’escau, del recàrrec de l’impost a que es refereix
l’article 153 del text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals els béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació
comunitària de la terra, en els termes previstos en la Llei 20/90,
de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
4. Tindran una bonificació del 25 per cent els immobles de
naturalesa urbana dels que els subjectes passius de l’impost sobre
béns immobles siguin titulars de la condició de família
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nombrosa, d’acord amb la normativa establerta per la Generalitat
de Catalunya i mentre duri aquesta condició i amb les següents
requisits:
a) Només podrà gaudir de bonificació un sol habitatge que haurà
de tenir la condició de domicili habitual del la família
b) No se concedirà l’exempció per a habitatges dels que el seu
valor cadastral sigui superior a 85.000 euros
En el cas que l’immoble no tingui cap més bonificació a part
d’aquesta el percentatge serà del 50 per cent.
5. Tindran una bonificació del 50 per cent els immobles de
naturalesa urbana, en corresponents als nuclis agregats de:
Altet
Claravalls
Conil
El Talladelll
La Figuerosa
Riudovelles
Santa Maria de Montmagastrell
6. 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 per a l’autoconsum tindran dret a una
bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble del
10 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 i permetin satisfer com a mínim les
necessitats d’aigua calenta sanitària.
Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:
- Acreditació de l’homologació per l’Administració competent
dels col·lectors de la instal·lació de producció de calor.
- Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.
La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després
de la seva sol·licitud.
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,
llevat de les que consten en els apartats 4t i 5è de l’article 5. que
s’aplicaran d’ofici.
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. Les bonificacions previstes en els apartats 2, 4, 5 i 6 de l’article
5 d’aquesta ordenança seran compatibles tot i que s’aplicaran
successivament en l’ordre establert.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret
s’especifiquen els següents articles:
Article 9. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l’article 87 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d’aquest
municipi es classifiquen en les següents categories fiscals:
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Primera categoria
Av. de Catalunya (fins l’encreuament amb C/ de l’Urgell)
Carrer Agoders
Carrer d’Alonso Martínez
Carrer dels Capellans
Carrer del Carme
Carrer de Sant Joan
Carrer de Sant Pelegrí (des de la plaça del Carme fins a la via
fèrria)
Carrer de Santa Anna
Carrer de Santa Maria
Plaça d’Anselm Claver
Plaça del Carme
Plaça Major
Plaça d’en Lluís Millet
Plaça del pare Carles Perelló
Raval del Carme (fins l’encreuament amb el c/ Raymond de
Tàrrega)
Pl. Sant Josep de Calasanç
Segona categoria
Av. de Barcelona
Av. de Catalunya (des de C/ de l’Urgell fins la plaça El·líptica)
Av. de Cervera
Av. de la Generalitat
Av. de Tarragona
Carrer d’en Carrasco i Formiguera
Carrer Comabruna
Carrer Indústria
Carrer del Governador Padules
Carrer del Jacint Verdaguer
Carrer d’en Joan Maragall
Carrer Major
Carrer del Mestre Güell (fins C/ de les Escoles)
Carrer del Migdia
Carrer del Nord
Carrer d’en Raymond de Tàrrega
Carrer del Talladell
Carrer de Torres i Bages
Carrer del doctor Riu
Carrer de l’Urgell
Carrer de Sant Antoni Maria Claret
Carrer de Sant Josep (des del C/ St. Pelegrí fins al C/ Raymond
de Tàrrega)
Carrer de Sant Pelegrí (des de la vía fèrrea fins Pl. LLeida)
Carrer de Sant Pere Claver
Carrer de Sant Roc
Carrer del Segle XX
Carrer d’en Josep Trepat i Galceran
Plaça dels Albers
Plaça El·líptica
Plaça de Lleida
Plaça Riambau
Polígon Industrial La Canaleta
Polígon Industrial de Llevant
Polígon Industrial de Ponent
Polígon Industrial del Riambau
Raval del Carme (des del C/ d’en Raymond de Tàrrega fins l’Av.
de Barcelona)
Tercera categoria
Av. de Balaguer
Av. de Fàtima
Av. de la Generalitat (des del passatge de la Ginesta)
Av. de la Verge de Montserrat
Av. Ondara
Av. d’en Josep Tarradellas
Carrer d’Agramunt
Carrer d’Alfons Costafreda
Carrer d’Alfons XII
Carrer d’Alsina Amils
Carrer d’Altet

Carrer dels Amics de l’Arbre
Carrer dels Amics del País
Carrer d’Anglesola
Carrer Ardèvol
Carrer de l’Arquitecte Florensa
Carrer de l’Arquitecte Gaudí
Carrer de les Astes de Sant Macari
Carrer Atanagria
Carrer de l’Aurora
Carrer Balmes
Carrer dels Batlles de Tàrrega
Carrer de Bellpuig
Carrer de Betlem
Carrer d’en Berenguer IV
Carrer de Blaia
Carrer dels Bombers
Carrer d’en Tomás Briansó
Carrer del Bruc
Carrer Buenos Aires
Carrer del Canal d’Urgell
Carrer del Canigó
Carrer d’en Ramon Carnicer
Carrer d’en Jordi Carulla i Vila
Carrer Ciutat de Mataró
Carrer de Claravalls
Carrer d’en Lluís Companys
Carrer Comtessa Dolça
Carrer Corcó
Carrer del doctor Fleming
Carrer d’Enric de Càrcer
Carrer de les Eres
Carrer de les Escoles
Carrer de M. Escribà
Carrer d’en Pau Ferran
Carrer del Ferrocarril
Carrer de la Figuerosa
Carrer de les Flors de Maig
Carrer d’en Josep Maria Folch i Torres
Carrer de la Font dels Càntirs
Carrer del Forn dels Càntirs
Carrer d’en Francesc Moragas
Carrer d’en Francesc Mateu i Franquesa
Carrer de la Fuliola
Carrer d’en Gabriel de Tàrrega
Carrer de Gerri de la Sal
Carrer de la Guàrdia Civil
Carrer d’Àngel Guimerà
Carrer de l’Hort de la Trilla
Carrer de l’Hospital
Carrer d’Ivars d’Urgell
Carrer d’en Jaume I
Carrer d’en Joan Miró
Carrer d’en Joan XXIII
Carrer de Lleida
Carrer d’en Francesc Macià
Carrer la Mallola
Carrer de la Mare Vedruna
Carrer Marinada
Carrer del Mestre Amigó
Carrer del Mestre Güell (des del C/ de les Escoles)
Carrer del Mestre Llobet
Carrer del Mestre Martí
Carrer del Mestre Pere Pau
Carrer del Mestre Vidal i Sastre
Carrer del Monestir
Carrer Montsec
Carrer del Mossèn Batlle
Carrer del Mossèn Nicolau
Carrer del Mossèn Sarret
Carrer de Montmagastrell

55

56

29 DE DESEMBRE 2005

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 178

Carrer de l’Olivera
Carrer de les Oliveres
Carrer de l’Onze de Setembre
carrer de l’Orient
Carrer del Prat
Carrer d’en Ramon i Cajal
Carrer d’en Ramon Novell i Andreu
Carrer Palafanga
Carrer del Pare Vallet
Carrer de la Pau
Carrer d’en Pau Casals
Carrer d’en Pau Clarís
Carrer del Pare Palau
Carrer de la Plana
Carrer dels Pins
Carrer del Pintor Marsà
Carrer del Poeta N’Assam
Carrer d’en Pompeu Fabra
Carrer d’en Roger de Llúria
Carrer d’en Salvador Espriu
Carrer de Sant Agustí
Carrer de Sant Eloi
Carrer de Sant Josep (des del C/ d’en Raymond de Tàrrega)
Carrer de Sant Pelegrí (des de la plaça de Lleida)
Carrer de Santa Clara
Carrer de les Santes Espines
Carrer de la Gna. M. Santacana
Carrer d’en Ferran Saperas
Carrer de la Segarra
Carrer del Josep-Maria Segarra i Malla
Carrer del Sol Ixent
Carrer Terra Ferma
Carrer d’en Joan Tous i Sanabra
Carrer de Verdú
Carrer de la Verge de l’Alba
Carrer de la Verge de l’Esperança
Carrer de la Verge del Pedregal
Carrer de la Verge del Remei
Carrer de Vilanova
Carrer de Vilagrassa
Carrer d’en R. Vinader
Passatge Ginesta
Passatge de la Pau
Passatge Sant Jordi
Passat Sant Josep
Passatge Sinamoms
Passeig d’en Simó Canet
Plaça d’Andorra
Plaça Buscarró
Plaça del Centenari
Plaça d’Europa
Pla de Girona
Plaça del Maset
Plaça de les Nacions sense Estat
Plaça de Sant Antoni
Rambla del Canalet
Rambla de Ponent
Vía Lacetània
Ronda dels Comptes de Barcelona
Carrer Ramon Roca Sastre
Carrer Puigmal
Carrer Santiago Rossinyol
Av. De la Ronda
Carrer Pedraforca
Carrer Mª Mercè Marsal
Carrer Antoni Secanell
Carrer de la Granja
Carrer Maria Rubies
Carrer Mercè Rodoreda
Carrer Rosa Sensat

Carrer Frederica Montseny
Carrer Ramon de Mur
Carrer Mª Aurèlia Capmany
Carrer Montserrat Roig
Carrer Camps Francesc Calmet
Carrer Amàlia Soler
Av. De la Ronda de la Verge de Montserrat
Quarta categoria
Carrer Ballesters
Carrer del Callet
Carrer Castell
Carrer de la Cendra
Carrer de l’Estudi
Carrer d’en Lluis Folquet
Carrer de la Font
Carrer de la Mercè
Carrer de les Piques
Carrer del Pou del Gel
Carrer Pujada al Castell
Carrer del Riu
Carrer de Sant Agustí
Carrer de les Sitges
Carrer de la Solana
Plaça de la Palla
Plaça de l’Urgell
Travessera del Forn
Qualsevol altre carrer de Tàrrega que no tingui assignada
expressament una categoria.
Cinquena categoria
Carrers corresponents als nuclis agregats: la Figuerosa, Santa
Maria de Montmagastrell, Talladell, Claravalls, Altet,
Riudovelles, Conill.
2. Sobres les quotes incrementades per aplicació del coeficient
assenyalat a l’apartat anterior i atenent la categoria fiscal de la via
pública on radica físicament el local en què es realitza l’activitat
econòmica s’estableix la taula de coeficients següent:
Categoria fiscal de les vies públiques
1a

2a

3a

4a

5a

Coeficient aplicable
1,772 1,609 1,457 1,294 1,131
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.
Tercer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
L’article 6.1 s’estableix el coeficient d’increment, segons el
redactat següent:
Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del coeficient de
l’1,90. De modificar-se les quotes de tarifes per la Llei de
Pressupostos de l’Estat per a l’any 2006 el coeficient aprovat es
reduirà automàticament a fi efecte de mantenir les tarifes
aprovades que tindran el següent detall:
POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLES

QUOTA

A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals ..............................................23,98
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals...........................................64,75
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals.......................................136,69
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals.......................................170.26
De 20 fins a 999 cavalls fiscals..........................................212,80
B) Autobusos
De menys de 21 places.......................................................158,27
De 21 a 50 places ...............................................................225,42
De més de 50 places...........................................................281,77
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C) Camions
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil................................80,33
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil .................................158,27
De 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil .................................225,42
De més de 9.999 Kg. de càrrega útil..................................281,77
D) Tractors
De menys de 16 cavalls........................................................33,57
De 16 a 25 cavalls fiscals.....................................................52,76
De més de 25 cavalls fiscals ..............................................158,27
E) Remolcs i semiremolscs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil................................33,57
De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil ...................................52,76
De més de 2.999 Kg. de càrrega útil..................................158,27
F) Altres vehicles
Ciclomotors fins a 50 cc.........................................................8,40
Motocicletes fins a 125 cc......................................................8,40
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc.......................14,38
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc.......................28,79
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc....................57,55
Motocicletes de més de 1.000 cc........................................115,10
Quart. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana. El text de l’ordenança consta a l’expedient i en concret:
Article 7. Tipus de gravamen i quota
1. D’acord amb el que preveu l’article 107.del Reial decret
legislatiu 2/04 de 5 de març pel que s’aprova el text refós 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’acreditació el percentatge anual que resulti del
quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps
comprès entre un i cinc anys, el 2,472 per cent
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a deu anys, el 2,369 per cent
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a quinze anys, el 2,369 per cent
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a vint anys, el 2,369 per cent
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
del 27,87 per cent.
Cinquè. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i
següents la modificació de l’ordenança fiscals reguladores de
l’impost sobre construccions instal·lacions i obres. El text de
l’ordenança consta a l’expedient i en concret:
L’article 3. Base imposable, quota i meritament
1. La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i
efectiu de la construcció, instal·lació u obra i per aquest s’entén
el seu cost d’execució material.
No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor
afegit i altres impostos anàlegs propis de règim especials, les
taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter
públic local relacionades, si s’escau, amb la construcció,
instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris professionals, el
benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte
que no integri, estrictament, el cost d’execució material.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar la base
imposable al tipus de gravamen del 2,863 % per a tot tipus de
construcció, instal·lació i obra.
3. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció la
instal·lació o l’obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència
corresponent.
Sisè. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i següents

la modificació segons el text que consta com annex 2 d’aquest
acord, les ordenances fiscals reguladores de les taxes, següents:
• Taxa per llicències municipals d’obertures o d’instal·lacions i
pel règim de comunicació prèvia.
• Taxa per la tramitació de l’autorització ambiental.
• Taxes per la utilització privativa i aprofitament especial del
domini públic.
• Taxa per la llicència d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer.
• Taxa de clavegueram.
• Taxa del cementiri municipal.
• Taxa per la recollida d’escombraries.
• Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via publica.
• Taxa per expedició de documents administratius.
• Taxa per llicències urbanístiques.
• Taxa pels aprofitaments especials a favor d’empreses
explotadores de subministraments que afectin a la generalitat o a
una part important del veïnat.
Setè. Aprovar inicialment per a l’exercici de 2006 i següents la
modificació, segons el text que consta a l’annex 2 d’aquest acord,
de les ordenances reguladores dels preus públics següents:
- Subministrament d’aigua potable.
- Lloguer de les tarimes de fusta.
- Prestació de serveis de la màquina d’escombrar.
- Preu públic per serveis a la Biblioteca Comarcal.
Vuitè. Aprovar inicialment per a l’exercici de 2006 i següents la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la concessió
d’ajornaments o fraccionaments de drets reconeguts segons el
text que consta a l’annex 3 d’aquest acord.
Els anteriors acords provisionals foren exposats al públic en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies
feiners comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província número
155, del dia 12 de novembre de 2005, i en un diari de màxima
difusió de Lleida. Transcorregut el període d’exposició pública
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats han
esdevinguts aprovats definitivament per la qual cosa es
publiquen en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de
les modificacions efectuades i de les noves ordenances
aprovades.
En contra dels acords d’aprovació definitiva poden els interessats
presentar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini dels 2 mesos
següents a la publicació d’aquest edicte
Normativa d’aplicació
Articles. 17, 18 i 19 de la Llei reguladora de les d’hisendes locals
aprovada mitjançant Reial decret legislatiu 2/04, de 5 de març.
Article 111 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
Article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Tàrrega, 22 de desembre de 2005
L’alcalde, Joan Amézaga Solé
ANNEX 1

Modificació de les ordenances reguladores de les taxes
següents
TAXA PER LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBERTURES
O D’INSTAL·LACIONS I PEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA

Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes
següents:
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1. Procediment de certificat de compatibilitat
del projecte amb el planejament urbanístic........................110,74
2. Procediment de consulta prèvia potestativa ...................110,74
3. Procediment de llicència municipal ambiental,
corresponent a les activitats incloses a l’Annex II.1
de la Llei de la Intervenció Integral de l’Administració
Integral ambiental (d’ara endavant LIIA) o norma que
modifiqui l’esmentat annex:
De menys de 50 m2............................................................664,25
De més de 50 m2 i fins a 100 m2 ......................................730,66
De més de 100 m2 i fins a 200 m2 ....................................797,17
De més de 200 m2 i fins a 400 m2 ....................................863,57
De més de 400 m2..............................................................996,38
4. Procediment de llicència municipal, corresponent
a les activitats incloses a l’Annex II.2 de la LIIA
o norma que modifiqui l’esmentat annex:
De menys de 50 m2............................................................553,51
De més de 50 m2 i fins a 100 m2 ......................................608,93
De més de 100 m2 i fins a 200 m2 ....................................664,25
De més de 200 m2 i fins a 400 m2 ....................................719,68
De més de 400 m2..............................................................830,32
4. Procediment de comunicació ambiental, corresponent
a les activitats incloses a l’Annex III de la LIIA
o norma que modifiqui l’esmentat annex:
De menys de 50 m2............................................................369,08
De més de 50 m2 i fins a 100 m2 ......................................405,92
De més de 100 m2 i fins a 200 m2 ....................................442,87
De més de 200 m2 i fins a 400 m2 ....................................479,71
De més de 400 m2..............................................................553,51
5. Procediment per l’atorgament de llicències
d’obertura d’establiments regulada al ROAS o per
normativa de caràcter sectorial, per activitats innòcues,
o pel règim de comunicació prèvia d’altres activitats
no previstes en cap dels annexos de la LIIA......................332,13
6. Procediment de revisió i expedient d’adequació
del règim transitori de la LIIA ...........................................405,92
7. Procediment de control periòdic de les activitats
de l’annex II.1 de la LIIA o norma que el modifiqui.........332,13
8. Procediment de control periòdic de les activitats
de l’Annex II.2 de la LIIA o norma que el modifiqui .......258,33
9. Procediment de control periòdic de les activitats
de l’Annex III de la LIIA o norma que el modifiqui .........184,54
10. Procediment de modificació, derivat de canvis
no substancials de les activitats i instal·lacions..................110,74
11. Procediment de canvi de nom de les activitats
i instal·lacions .....................................................................110,74
2. Quan el fet imposable és per l’inici de l’activitat o ús, la revisió
periòdica, l’adequació a la Llei 3/98 i decret 136/99, la variació
de l’activitat desenvolupada en un establiment, l’ampliació de
l’establiment o de les instal·lacions, o el trasllat de local, la quota
a liquidar serà la que per l’activitat a desenvolupar resulti de
l’aplicació del que s’estableix al punt 1 del present article.
3. Els procediment de modificació derivats de canvis substancials
que es portin a terme a l’establiment i que comportin una nova
verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, tributaran la
quota del 50% de la que els correspongués com a primera
instal·lació.
4. La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades amb
caràcter temporal, i que el seu termini sigui com a màxim de tres
mesos, serà del 25% de la que resulti de l’aplicació de les tarifes
i càlculs establerts al punt 1 anterior.
5. Malgrat l’exposat en els apartats anteriors, serà exigible el
100% de la taxa quan l’establiment o local hagi estat
indegudament obert o en funcionament sense que s’hagi cursat
l’oportuna sol·licitud o comunicació.
6. El canvi de titularitat es produeix quan no existeix un canvi en
l’activitat realitzada ni cap alteració en l’establiment on es
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desenvolupa. S’haurà d’acompanyar a la sol·licitud la
documentació que justifiqui el traspàs del negoci amb aquests
requisits. La taxa en concepte de canvi de titularitat es meritarà si
aquesta es sol·licita dins el termini de caducitat de la llicència
establert a l’article 9 d’aquesta ordenança; cas que s’excedeixi
aquest termini, la llicència es considerarà nova sol·licitud i es
tramitarà com a tal.
TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

Article 6. Import
L’import de la taxa regulada en la present ordenança estarà
integrat per una tarifa única irreductible de 996,38 euros per cada
autorització tramitada.
TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

Annex. Quadre de tarifes
1. Utilització privativa de la via pública
1.1. Quioscos, taules, cadires i mercaderies
annexes a establiments
CATEGORIES CARRER SEGONS IAE
1
2I3 4I5

1. Instal·lacions de quioscos, marquesines i
màquines de venda automàtica
a) Instal·lació permanent per cada m2 i mes 6,27 4,83 3,53
b) Instal·lació en períodes inferiors al mes
per cada m2 i dia
0,78 0,63 0,52
2. Instal·lacions i mercaderies annexes,
a un establiment, per cada m2 i mes
3,14 2,51 2,09
3. Ocupació de la via pública amb ta taules i
cadires en terrasses incloses les cobertes per
cada metre quadrat i mes
2,09 1,25 1,25
1.2 Parades de venda no sedentària
mercat del dilluns
Parades fixes amb abonament trimestral
per dada metre lineal i dia de mercat .....................................1,46
Parades esporàdiques per dada metre lineal i dia de mercat..2,00
Els paradistes que es col·loquin en carrers que suposin una
ampliació del mercat setmanal, gaudiran de l’exempció del
pagament de la taxa per ocupació de la via pública establerta,
durant els tres primers mesos d’assistència. Els paradistes que es
col·loquin en carrers que suposin una ampliació del mercat
setmanal, tenen l’obligació de dipositar una fiança de 100 euros.
Aquesta fiança s’estableix per assegurar que el paradista assistirà
cada dilluns durant el període de temps en el que està exempt de
pagament. Aquesta fiança serà retornada en el cas que el
paradista compleixi aquest requisit tant si continua o no parant
durant els mesos posteriors al període exempt de pagament i serà
no retornada en el cas que el paradista deixi d’assistir al mercat
en els tres mesos en que gaudeix d’exempció. Els paradistes que
s’incorporen al mercat del dilluns en els carrers habituals
gaudeixen d’un període de prova en el que estan exempts del
pagament de la taxa corresponent durant el període existent entre
el dia que inicien la seva assistència i el primer dilluns del
trimestre natural següent (és a dir, primer dilluns de gener,
d’abril, de juliol i d’octubre).
1.3 Ocupació de la via pública per maquinaria
i materials de construcció
MERITAMENT

IMPORT
UNITAT

Contenidors de runa o material
de construcció
Setmanal
15,68
Sacs per a la recollida o transport
de runa o material de construcció
Setmanal
6,27
Espai delimitat per tanques, bastides
i maquinària
Mensual
5,23
Els anteriors tarifes tindran una bonificació del 50 per cent quan
es tracti d’ocupacions derivades d’obres de conservació i
rehabilitació de façanes.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti
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aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local,
el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que
hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit
previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà
indemnitzat en quantia igual al valor dels bens destruïts o
l’import del deteriorament dels danyats.
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i
reintegrament a què es refereix el present apartat.
1.4 .Activitats de lleure
EUROS

Circs i teatres, per cada dia ..................................................31,35
Atraccions diverses, llits elàstics, tómboles, casetes de tir
i similars per cada metre quadrat i setmana...........................0,52
2. Cerimònies civils de matrimoni a la Sala del Museu Comarcal
La quantia de la taxa és de 56,24 euros.
3. Utilització de les pistes esportives dels col·legis públics
Cost hora en horari diürn......................................5,84 euros/hora
Cost hora en horari nocturn..................................7,03 euros/hora
Cost partit en horari diürn .................................11,68 euros/partit
Cost partit en horari nocturn .............................12,87 euros/partit
4. Usos i serveis en l’estació d’autobusos i aparcament de
vehicles
EUROS

1) Serveis regulars
A) Per la utilització de l’estació
Abonament a càrrec dels viatgers que en surtin o hi arribin
Per cada viatge:
1. Trajectes amb recorregut inferior a 10 km.......................0,022
2. Trajectes amb recorregut entre 10 i 30 km ......................0,043
3. Trajectes amb recorregut entre 30 i 60 km ......................0,054
4. Trajectes amb recorregut de més de 60 km .....................0,076
B) Abonament a càrrec de les empreses
concessionàries, per entrada o sortida d’autobusos,
a iniciar o finalitzar viatge o realitzar escala
1. Expedicions amb recorregut inferior a 10 km .................0,076
2. Expedicions amb recorregut entre 10 i 30 km .................0,130
3. Expedicions amb recorregut entre 30 i 60 km .................0,184
4. Expedicions amb recorregut de més de 60 km ................0,324
2) Serveis discrecionals
Per cada autobús de servei discrecional que iniciï o finalitzi un
viatge o efectui escala, amb càrrec de l’empresa prestadora del
servei per entrada o sortida 0,746 euros.
3) Servei de facturació d’equipatges i encàrrecs regit i
administrat per l’estació.
Cada 10 kgm. o fracció d’excés d’equipatge sobre el 15 kgs.
autoritzats per bitllet 0,043 euros.
EUROS

4) Servei de consigna:
Embalums de fins a 15 kg
- El primer dia o fracció ..........................................................0.,4
- Els següents dies, per cadascú o fracció..........................0,0763
Embalums de 15 a 50 Kg: .............................................................
- El primer dia o fracció .......................................................0,367
- Els següents dies, per cadascú o fracció............................0,152
Embalums de 50 a 100 Kg ............................................................
- El primer dia o fracció .......................................................0,366
- Els següents dies, per cadascú o fracció............................0,220
EUROS

5) Lloguer de taquilles:
Per cada taquilla gran ...........................................................18,69
Per cada taquilla petita, per usuari .........................................3,74
EUROS

6) Estacionament i aparcament d’autobusos:
De 7 hores a 21 hores.............................................................1,14

En estacionaments en períodes mensuals
i pagament avançat es podrà realitzar un.............20% descompte
7) La tarifa consolidada per l’aplicació de convenis amb les
empreses concessionàries és de 10.100,53.
L’Ajuntament podrà establir convenis per la gestió recaptadora
amb les companyies concessionàries de serveis regulars de
transports de viatgers.
Tan les tarifes com els convenis de l’estació d’autobusos amb les
companyies concessionàries hauran d’ésser autoritzades per la
Direcció General de Transports de la Generalitat.
5. Usos del pavelló poliesportiu
Tarifes
GIMNÀS 1 PARC.

A. Centres d’ensenyament
(horari escolar)
B. Centres d’ensenyament
(horari extraescolar)
C. Clubs i Entitats esportives federades
D. Iniciació i activitats coord. APAS
Entitats esportives (tarifa especial)
Organismes oficials
E. Clubs i Entitats esportives.
Empreses. Grups de Lleure
F. Activitats comercials
-Activitats professionalsAltres privades amb moviment comercial

TOT.

Gratuïta
Gratuïta
Gratuïta
5,84

2,93

9,35

5,84

5,84 14,03

23,42 23,42 46,77
EUROS

Abonament pista polivalent total
trimestral per hora setmanal ...............................................118,16
Tarifa utilització exclusiva dels vestuaris
per persona i dia .....................................................................0,60
Tarifa utilització exclusiva dels vestuaris
per equip i dia.........................................................................1,89
Pistes squash
a) Abonaments
MENSUAL

Titula individual
11,11
Matrimoni
16,96
Juvenils (14-18) universitaris
4,68
Fins a 14 anys (1) amb limitació horaria
b) Sense abonament

TRIMESTRAL

ANUAL

33,35
109,97
50,89
168,5
14,03
44,45
Gratuït
EUROS

½ hora pista per persona major 18 anys.................................2,33
½ hora pista per persona fins a 18 anys .................................1,73
c) Lloguer raqueta i pilota
EUROS

Abonats...................................................................................0,49
No abonats..............................................................................0,70
Gimnàs 2 (aparells)
SESSIÓ

TRIMESTRAL

ANUAL

Titular individual
1,84
14,07
42,12
Equip
4,45
26,87
88,91
6. Cessió de les sales d’exposicions temporals al Museu
Comarcal.
Per cada dia d’exposició.............................................37,13 euros
7. Utilització comercial en exposicions d’art en la Sala Marsà
La tarifa per la utilització de la sala serà de 36,77 euros al dia. Si
el mateix artista es fa càrrec de la vigilància de l’exposició, el
preu serà de 10,82 euros cada dia.
8. Utilització de la sala del Teatre Ateneu.
Seran subjectes passius les persones físiques o jurídiques de
naturalesa privada.
CONCEPTE

IMPORT

Utilització per part de les entitats de Tàrrega,
quan calgui fer us de la calefacció .....................................243,36
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IMPORT

Utilització per part de les entitats de Tàrrega,
quan no calgui fer us de la calefacció ................................162,61
Utilització per part d’altres entitats institucions ................325,22
Si l’entitat vol assumir directament funcions incloses dins del
cost general, el cost d’aquestes es restarà del preu a satisfer.
Estan exemptes d’aquesta taxa les entitats i Institucions de
caràcter públic i així mateix, les associacions de veïns, culturals,
organitzacions no governamentals, sindicats, partits polítics i, en
general, les persones físiques i jurídiques de naturalesa privada,
sempre i quan l’activitat per a la qual es sol·liciti la utilització
sigui complementaria o d’interès per l’activitat cultural o social
del municipi i no tingui una finalitat lucrativa.
9. Utilització de la sala de Cultura.
Per cada utilització que no excedeixi de tres hores 39,75 euros.
Per cada hora o fracció de més 8,22 euros.
Estan exemptes d’aquesta taxa les entitats i Institucions de
caràcter públic i així mateix, les associacions de veïns, culturals,
organitzacions no governamentals, sindicats, partits polítics i, en
general, les persones físiques i jurídiques de naturalesa privada,
sempre i quan l’activitat per a la qual es sol·liciti la utilització
sigui complementaria o d’interès per l’activitat cultural o social
del municipi i no tingui una finalitat lucrativa.
10. Utilització espai polivalent merca-3.
La quantitat que s’haurà de satisfer serà de 16,39 euros per cada
hora.
En el cas de fer us de la calefacció l’import s’incrementarà en
5,23 euros.
Així mateix caldrà dipositar una fiança de 156,75 euros, que es
retornarà en el cas de què el local estigui perfectament net, quan
acabi la seva utilització.
Estan exemptes d’aquesta taxa les entitats i Institucions de
caràcter públic i així mateix, les associacions de veïns, culturals,
organitzacions no governamentals, sindicats, partits polítics i, en
general, les persones físiques i jurídiques de naturalesa privada,
sempre i quan l’activitat per a la qual es sol·liciti la utilització
sigui complementaria o d’interès per l’activitat cultural o social
del municipi i no tingui una finalitat lucrativa.
11. Participació a la Fira del Medi Ambient de 2006.
CONCEPTE

EUROS

Estands situats a l’edifici de l’antic mercat municipal
De 6 m2 (2 per 3 ml)..........................................................100,00
De 9 m2 (3 per 3 ml)..........................................................150,00
Per cada m2 extra .................................................................20,00
Espai reservat a la plaça de les Nacions
Velador de 9 m2 ...................................................................50,00
Lloguer de taula de 200 x 80 cms ........................................15,00
12. Participació a la Firacoc 2006.
EUROS

Estand de 9 m3 (3 x 3 ml) inclòs el lloguer de 2 taules ....150,00
Per cada m2 extra .................................................................20,00
Lloguer de taula de 200 x 80 cms ........................................15,00
Conjunt de 4 degustacions i una beguda................................5,00
L’Ajuntament abonarà als expositors:
....................................................................0,90 euros degustació
..........................................................................0,75 euros beguda
Begudes al Bar de la Fira .........................................................1,5
Aigües.....................................................................................1,00
13. Participació al Mercat de Sant Antoni 2006.
Taxa per cada metre lineal de la parada: 3,14 euros.
14. Participació en la Fira d’Artistes i Activitats Tradicionals
2005.
DESCRIPCIÓ

PREU

Estands de 6 metres quadrats (2 ml x 3ml)........................100,00
Estand de 9 metres quadrats...............................................150,00
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DESCRIPCIÓ

PREU

Preu d’un metre quadrat addicional .....................................20,00
Preu d’una taula de 2 x 0’8 metres ......................................15,00
TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTO-TAXIS
I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

Article 5è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa
assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat, d’acord
amb la tarifa següent:
EUROS

Epígraf primer. Concessió i expedició de llicències
a) Llicències de la classe A ..................................................50,01
b) Llicències de la classe C.................................................50,01
Epígraf segon. Autorització per transmissió de llicències
a) Transmissió inter-vivos ....................................................20,91
b) Transmissions mortis-causa .............................................20,91
TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa
següent:
EUROS

Epígraf primer: Assignació de sepultures i nínxols
a) Lloguer temporal ..............................................................11,13
b) Lloguer a perpetuïtat:
Planta 1a .............................................................................598,63
Planta 2a .............................................................................731,72
Planta 3a .............................................................................498,44
Planta 4a .............................................................................387,89
Planta 5a .............................................................................221,76
Tombes dobles .................................................................1.610,61
Epígraf segon: Per mausoleus i panteons
a) Per metre quadrat de terreny ............................................58,44
b) Assignació panteons....................................................3.887,37
Epígraf tercer: Assignació columbaris
a) Lloguer a perpetuïtat:
Planta 1a .............................................................................178,75
Planta 2a .............................................................................217,57
Planta 3a .............................................................................272,11
Planta 4a .............................................................................272,11
Planta 5a .............................................................................217,57
Planta 6a .............................................................................178,75
Planta 7a .............................................................................178,75
Epígraf quart: Prestació de serveis funeraris
L’empresa concessionària del servei fixarà les tarifes d’acord
amb les que aprovi la Direcció General de Salut Pública, o
superioritat competent per l’Agrupació Regional d’Empreses de
Pompes Fúnebres de Catalunya.
Epígraf cinquè: Registre de permutes i transmissions
a) Per cada inscripció de permuta o transmissió el 5 per cent del
valor actual del nínxol o sepultura.
Epigraf sisè: inhumacions i exhumacions
a) Per cada inhumació i exhumació ............... .....................67,81
Epígrat setè. Serveis de retirada i col·locació
de làpides i d’altres elements als nínxols
a) Per la col·locació o retirada i
recol·locació d’una làpida
Làpida d’1 nínxol .................................................................58,41
Làpida de 2 nínxol................................................................97,34
Làpida de 3 nínxols ............................................................113,57
Làpida de més de 3 nínxols................................................162,24
Làpida de panteons .............................................................113.57
b) Per la col·locació de portes i laterals
Col·locació de porta vidriera del nínxol...............................32,45
Col·locació de laterals de la làpida de marbre .....................24,34
Els serveis del personal de l’Ajuntament en les inhumacions i
exhumacions que es realitzin en els panteons s’entenen inclosos
dins de la tarifa de l’epígraf sisè. Els serveis auxiliars (grua i
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qualsevol altre que no sigui de supervisió) seran sempre a càrrec
del propietari.
TAXA DE CLAVEGUERAM

Article 5è. Quota tributaria
1. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels
serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció de
la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la
finca. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
a) La tarifa a aplicar serà de 0,089 per m3 d’aigua consumida
2. En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que sigui
inferior al mínim facturable per un subministrament. La quota
que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de
mínima exigible.
3. Les quotes exigibles per aquesta taxa tindran caràcter
semestral i irreductible. La quota es calcularà sobre l’aigua
consumida el mateix semestre.
TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Article 4t. Quota tributària
1. La quota tributària d’aquesta taxa es computarà amb caràcter
anual i irreductible, tenint com a base l’any natural.
2. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat
de local que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí
dels immobles i la seva superfície i del nucli poblacional on
estigui situat.
3. Les Tarifes a aplicar són les que es descriuen en els següents
epígrafs:
EUROS

Epígraf primer: habitatges
Per cada habitatge a Tàrrega ................................................58,04
Per cada habitatge als pobles agregats .................................39,12
Les anteriors quotes tindran una bonificació del 50% si el
subjecte passiu del tribut reuneix les següent condicions:
- Es pensionista, major de 65 anys o persona que té reconeguda
la condició de persona minusvàlida.
- Acredita documentalment que la renda total habitual de la seva
unitat familiar no ultrapassa en dues vegades i mitja el salari
mínim interprofessional.
- Demana la bonificació per a un sol habitatge que és el de la seva
residència habitual.
- Consta empadronat al municipi de Tàrrega.
Epígraf segon. Restauració i allotjaments
Allotjaments i restauració de qualsevol tipus. hotels, motels,
hotels-apartaments, hostals, pensions, restaurants, bars,
residències de casa de pagès, xocolateries i establiments
semblants i similars en especial els determinats al grup 675 de les
tarifes de l’IAE.
DESCRIPCIÓ

SUP.
0-150 M2

SUP.
>150 M2

Servei restaurants
Serveis cafeteria
Serv. d’allotjament en hotels i motels
Serv. d’allotjament en hostals i pensions
Serv. d’allotjament en fondes i cases d’hostes

209,21
189,10
160,63
128,19
95,86

234,85
213,28
193.01
160,63
128,19
EUROS

Centres hospitalaris, col·legis, residències juvenils, d’avis i
establiments semblants, segons la seva superfície:
De 0 a 500 m2 ....................................................................209,19
De més de 500 m2..............................................................435,97
Epígraf tercer. Locals comercials
Peixateries, comerç al detall de fruites, verdures, carns, pa, vins,
begudes i pastisseria, comerç al detall d’altres productes
alimentaris i begudes, segons la superfície següent:
EUROS

De 0 a 50 m2 ......................................................................122,86
De 51 a 100 m2 ..................................................................136,29
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EUROS

De 101 a 200 m2
152,52
Més de 200 m2 ...................................................................165,43
C) Altres activitats econòmiques de venda al detall segons la
superfície següent:
EUROS

De 0 A 50 m2.....................................................................116,07,
De 51 A 100 m2 ................................................................130,94
De 101 A 200 m2 ..............................................................147,10
De més de 200 m2.............................................................164,65
D) Activitats econòmiques de venda a l’engròs. segons la
superfície següent:
EUROS

De 0 a 150 m2 ....................................................................191,72
De 151 a 300 m2 ...............................................................218,67
De 301 500 m2 ..................................................................245,70
De més de 500 m2.............................................................272,57
Epígraf quart. Activitats d’oci
EUROS

A) Discoteques, salons recreatius, sales de bingo
De 0 A 150 m2 ...................................................................292,89
De més de 150 m2..............................................................333,43
B) Cinemes i teatres, espectacles culturals i esportius
Exhibició de pel·lícules ..........................................................87,1
Instal·lacions esportives......................................................168,67
Epígraf cinquè. Altres activats comercials, industrials o
professionals
EUROS

A) Indústries extractives, transformadores
i manufactureres, segons la superfície següent:
De 0 a 30 m2 ......................................................................225,41
De 31 a 150 m2 ..................................................................249,69
De 151 a 400 m2 ................................................................273,98
Més de 400 m2 ...................................................................298,33
B) Institucions financeres segons la superfície següent:
De 0 a 30 m2 ........................................................................76,94
De 31 a 150 m2 ..................................................................371,16
De 151 a 400 m2 ................................................................395,49
Més de 400 m2 ...................................................................427,90
C) Altres activitats comercials, industrials o
professionals, segons la superfície següent:
De 0 a 30 m2 ......................................................................105,32
De 31 a 150 m2 ..................................................................128,20
De 151 a 400 m2 ................................................................152,53
Més de 400 m2 ...................................................................176,82
D) Entitats i Institucions de caràcter públic i les associacions de
veïns, culturals, organitzacions no governamentals, sindicats,
partits polítics i, en general persones jurídiques de naturalesa
privada, sempre i quan tinguin interès per l’activitat cultural o
social del municipi i sense una finalitat lucrativa:
De 0 a 30 m2 ..........................................................................5,04
De 31 a 150 m2 ......................................................................6,13
De 151 a 400 m2 ....................................................................7,30
Més de 400 m2 .......................................................................8,46
Els locals, edificis o finques que tinguin una superfície superior
a 1500 m2 pagaran el 30% més de la quantia assenyalada, en el
epígraf corresponent de l’apartat que faci referència als majors
metres, si la superfície es superior a 2500 m2 el 50% de la
mateixa, si és superior a 5000 m2 el 75% més de la mateixa i si
la superfície és superior a 10000 m2 el 100 % de la mateixa.
En el cas de que en els locals, edificis o finques, s’hi
desenvolupés més d’una activitat s’estarà al previst en l’epígraf
sisè.
Oficines, despatxos, estudis, col·legis professionals i similars,
pagaran la quota de local, d’acord amb l’epígraf cinquè.
Els habitatges on es realitzi una activitat que tributi per l’IAE,
pagaran la quota de local d’acord amb l’epígraf cinquè.
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Els locals que s’utilitzin com a pàrking, que tinguin la
corresponent placa de gual i no tributin per l’IAE, estaran
exempts del pagament d’aquesta taxa.
Els locals que s’utilitzin com a pàrking, que tinguin la
corresponent placa de gual i tributin per l’IAE, pagaran la quota
de local d’acord amb l’epígraf cinquè.
Quan els locals disposin d’ocupacions en terrasses o altres
superfícies, cobertes o descobertes, on es realitzi la seva activitat,
els metres a tenir en consideració seran el resultat de la suma dels
metres propis del local i dels exteriors al mateix, ja sigui en
superfície coberta o descoberta dedicats al negoci o activitat que
es desenvolupi.
Epígraf sisè. Casos especials
Els edificis, finques i locals amb diferents serveis o activitats
pagaran la taxa que correspongui a l’activitat que tingui mes
superfície. Els m2 seran la suma de tots el m2 de totes les
activitats.
Les cases que no reuneixin els requisits exigits per habitabilitat,
sempre que es demostri per part del contribuent que no hi viu
ningú i que estan donades de baixa de l’aigua i de la llum, no
pagaran.
Quan hi hagi dos o més habitatges que formin una unitat, pagaran
una quota d’habitatge, sempre que s’hagi fet l’agrupació
mitjançant escriptura pública.
Quan hi hagi dos o més locals que formin una unitat, pagaran una
quota de local pel total dels m2.
Les activitats econòmiques determinades en l’epígraf anterior,
desenvolupades en els pobles agregats, pagaran un 80% de la
quota fixada segons els criteris dels esmentats epígrafs.
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS
O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT
A LA VIA PÚBLICA

Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres
anàlogues 25,52 per la retirada i 0,33 per cada dia de custòdia.
2. Automòbils, turismes, camions i similars fins a 3.500 Kg.
PMA, 50,00 per la retirada i 0,56 per cada dia de custòdia.
3. Altres vehicles amb PMA superior a 3.500 Kg. 75,08 per la
retirada i 1,30 per cada dia de custòdia.
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els
epígrafs següents:
- Diligència de confrontació de documents a partir de 10
diligències: 0,194 euros unitat.
- Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia per cada foli:
0,194 euros.
- Per cada document extret de llistats informàtics per cada línia:
0,065 euros.
- Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de
terreny o consulta per a edificació a instància de part: 17,01
euros.
- Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc.
(1,00 x 0,50): 2,03 euros.
- Per la tramitació a instància de part d’un expedient de
verificació física de l’existència d’obres (construccions, edificis,
millores, ampliacions, rehabilitacions i similars): 156,83 euros.
- Obtenció de cèdula urbanística: 25,55 euros.
- Expedició de duplicat de rebuts: 0,541 euros.
- Plaques de gual permanent: 14,41 euros.
- Plaques de llicències d’obres: 14,41 euros.
- Per cada full tramés per fax: 0,80 euros.
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- Expedients de ruïna incoats a instància de part: 845,76 euros.
- Per cada fitxa cadastral de l’IBI de rústica: 1,58 euros.
- Còpia de les Normes Subsidiàries: 58,49 euros.
Models del centre de gestió cadastral i cooperació tributaria:
EUROS

Model 901.............................................................................0,606
Model 902...............................................................................1,96
Model 902.5............................................................................1,01
Model 903.............................................................................0,606
Model 904...............................................................................1,19
- Edictes segons el cost de la seva publicació.
TAXA PER LLICENCIES URBANÍSTIQUES

Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributaria es determinarà per una quantitat fixa que
s’assenyalarà segons la naturalesa dels expedients que s’han de
tramitar, d’acord amb la tarifa que conté l’apartat quart d’aquest
mateix article.
2. La quota de la tarifa correspon a la tramitació complerta, des
de que s’inicia fins la seva resolució final, inclosa la certificació
i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
3. No obstant l’assenyalat en l’apartat anterior cada vegada que
s’hagi de subsanar deficiències, de conformitat amb l’article 71
de la Llei 30/92, de 26 de novembre del Règim jurídic de les
Administracions Públiques i de procediment administratiu comú,
es satisfarà una nova tarifa del 25%
4. Tarifes
EUROS

Expedients d’obres majors .................................................106,48
Expedients d’obres menors >600 .........................................32,78
Expedients d’obres menors <600 .........................................16,39
Subsanacions de deficiències ...............................................16,39
Expedients de llicències de parcel·lació...............................32,78
5. Com a mesura per a garantir en el seu cas pel sol·licitant d’una
llicència urbanística el compliment dels deures urbanístics
(excepte en el que es refereix als serveis urbans per obtenir la
qualificació de solar, que en el seu cas seran motiu de conveni
d’urbanització) i de protecció de domini públic, tals com:
tractament de mitgeres, reposició de paviment, reposició de
voreres, etc., caldrà que es presti garantia pels següents imports:
Totes les obres majors el 0,5 % sobre pressupost i amb un mínim
del mateix import que correspondria si l’obra fos menor.
Obres menors:
EUROS

a)Per la realització de les obres de connexió de
clavegueram .en carrers amb voreres i pavimentats ..........525,00
b) Per la realització de les obres de connexió de
clavegueram en carrers sense voreres o no pavimentats....210,00
6. A tal efecte no s’admetrà altra garantia a elecció del sol·licitant
que les següents:
Dipòsit en diners en efectiu en la Caixa de la Corporació.
Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un banc registrat
oficialment, per una caixa d’estalvis confederada, o per
cooperativa de crèdit qualificada.
7. El moment en que el sol·licitant presti la garantia haurà d’ésser
sempre anterior al moment en que l’expedient de la concessió de
la llicència es sotmeti a consideració de la Comissió de Govern i
així s’haurà d’acreditar en l’expedient mitjançant resguard del
dipòsit per la Tresoreria municipal.
8. La garantia es retornarà al sol·licitant per acord de Comissió de
Govern una vegada finalitzada l’obra i previ informe favorable
pels Serveis Tècnics Municipals.
TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN
A LA GENERALITAT O A UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT

Afegit dels següents articles:
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Article 4.2. Import i règim de quantificació de la taxa pels serveis
de telefonia mòbil
1. Per determinar la quantia de la utilització privativa o de
l’aprofitament especial del serveis de telefonia mòbil, en funció
de la xarxa de telefonia fixa útil per a la telefonia mòbil
instal·lada en aquest municipi, el valor de referència del sòl
municipal, la delimitació individualitzada de cada operador i la
seva quota de mercat en el municipi, s’aplicarà la següent
fórmula de càlcul:
- Quota tributària = TB x T x CE. On; TB, és la tarifa bàsica per
any; T és el temps de durada de la utilització privativa o
aprofitament especial, expressat en anys o fracció trimestral
d’any (1, 0,25, 0,5 o 0,75, segons es tracti de tot l’any o 1, 2 o 3
trimestres, respectivament) i CE, és el coeficient específic
atribuïble a cada operador segons la seva quota de mercat en el
municipi.
2. La tarifa bàsica és de 27.725 per any.
3. El coeficient específic atribuïble a cada operador s’obtindrà a
partir de la quota total de mercat de telefonia mòbil que li
correspongui en el municipi, incloent-hi totes les seves
modalitats, tant de postpagament com de prepagament.
Si en el decurs de procediment de liquidació corresponent a cada
exercici no se n’acrediten d’altres, es podran aplicar els que
resultin per cada operador de l’últim informe anual publicat per
la Comissió del Mercat de Telecomunicacions desagregats pel
municipi si hi consten, o els agregats per la Comunitat Autònoma
a la que aquest pertany o pel conjunt nacional total, en el seu
defecte.
Article 6.2 Règim especial de quantificació pels serveis de
telefonia mòbil
Per tal de calcular el coeficient específic atribuïble a cada
operador, els subjectes passius de la taxa regulada per aquesta
ordenança hauran de presentar abans del 30 de gener de cada
any, declaració acreditativa del número d’usuaris pels que el
subjecte passiu operi en el terme municipal, que inclourà tant
els serveis de postpagament com els serveis de prepagament. La
manca de declaració dels interessats dintre del termini indicat,
facultarà a l’Ajuntament per procedir a la quantificació de la
taxa, en funció de les respectives quotes de mercat de cada
operador en el municipi. L’Ajuntament girarà les liquidacions
oportunes, que seran ingressades tal i com es detalla en els
apartats següents:
a) El pagament de les taxes a què es refereix aquesta ordenança
s’ha de fer d’acord amb les liquidacions trimestrals a compte de
la liquidació definitiva. Les liquidacions esmentades seran
practicades i notificades als subjectes passius pel mateix
Ajuntament
b) L’import de cada liquidació trimestral equivalent al 25% de
l’import total resultant de la liquidació a què es refereix l’apartat
5.I d’aquesta ordenança, referida a l’any immediatament anterior
c) L’Ajuntament practicarà les liquidacions trimestrals i les
notificarà als subjectes passius per tal que facin efectius els seus
deutes tributàries, en període voluntari de pagament, dintre dels
següents terminis de venciment:
-1r venciment......................................................................1 març
-2n venciment .................................................................0 de juny
-3r venciment ..........................................................0 de setembre
-4t venciment..........................................................1 de desembre
La liquidació definitiva s’ha d’ingressar dintre del primer
trimestre següent a l’any a la què es refereix. L’import total es
determina per la quantia total resultant de la liquidació a què es
refereix l’apartat 5.I d’aquesta ordenança, referida a l’any
immediatament anterior al de la liquidació. La quantitat que s’ha
d’ingressar és la diferència entre aquell import i els ingressos a
compte efectuats amb relació al mateix exercici. En el cas que hi
hagi saldo negatiu, l’excés satisfet a l’Ajuntament s’ha de
compensar en el primer pagament a compte o en els successius.

ANNEX 2

Modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels preus públics següents
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Article 6. Quota tributària
1. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes
següent:
EUROS

a) Quota fixa per comptador i aforament................2,20 trimestre
b) Tarifa segons aigua consumida a partir
d’un mínim de 15 m3 trimestrals:
Ús domèstic
De 0 a 15 m3 trimestre..................................................0,3685m3
De 16 a 30 m3 trimestre...............................................0,5082 m3
De més de 30 m3 trimestre ..........................................0,6480 m3
Ús industrial i ramader
De 0 a 15 m3 trimestre.................................................0,3685 m3
De 16 a 30 m3 trimestre...............................................0,5082 m3
De 30 a 45 m3 trimestre...............................................0,6480 m3
De més de 45 m3 trimestre ..........................................0,5590 m3
Per aforament
¼ de ploma ...................................................................0,5082 m3
½ ploma i més ..............................................................0,6480 m3
S’aplicarà una tarifa de 4,39 euros per cada nova instal·lació que
sigui demanada.
Els centres d’ensenyament, esportius, culturals, recreatius i
d’altres comunitaris sense finalitats lucratives podran sol·licitar
l’aplicació de la tarifa que s’estableix en l’apartat b) per a ús
industrial i ramader.
2. Tarifa per la instal·lació de comptadors d’aigua, IVA inclòs:
EUROS

a) Instal·lació d’un comptador..............................................89,03
b) Instal·lació d’una escomesa ...........................................281,50
c) Instal·lació d’un comptador provisional d’obres ...........370,55
Fiança a dipositar a l’Incasol un nou subministrament........19,93
La fiança a dipositar a l’Incasol, s’augmentarà automàticament
en el cas que així ho acordi l’esmentada Entitat.
Si la Comissió de Preus de Catalunya aprova unes noves tarifes
aquest s’aplicaran sense cap altre tràmit des del moment de la
resolució en què així ho acordi.
LLOGUER DE LES TARIMES DE FUSTA

Preu públic en contraprestació a la utilització de les tarimes de
fusta per persones físiques o jurídiques de naturalesa privada
amb afany de lucre.
2. La quantitat que s’haurà de satisfer.
EUROS

Relació de muntatges més usuals:
Tarima
14 mts x 12 mts = 168 m2 .................................................592,36
18 mts x 8 mts = 144 m2 ...................................................507,73
22 mts x 12 mts = 264 m2 .................................................930,84
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA MÀQUINA D’ESCOMBRAR

S’aprova el preu públic que ha de regir l’ús de la màquina
d’escombrar marca Shorling, model Taziii pels Ajuntaments de
l’Urgell que ho sol·licitin, essent el cost total per hora
d’utilització de 24,63 euros/hores.
PREU PÚBLIC PER SERVEIS A LA BIBLIOTECA COMARCAL
EUROS

Import per cada full imprès per l’usuari ................................0,08
Import per cada fotocòpia ......................................................0,08
Els disquets en què es guardin arxius aconseguits mitjançant la
xarxa internet hauran d’ésser necessàriament adquirits a la
Biblioteca Comarcal a raó 0,70 euros unitat.
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ANNEX 3

Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la concessió
d’ajornaments o fraccionaments de drets reconeguts segons
Article novè. Dispensa de garantia
1. Es podrà dispensar total o parcialment la prestació de la
garantia exigible quan el deutor no disposi de mitjans suficients
per garantir el deute i l’execució del seu patrimoni pugui afectar
el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d’ocupació
de l’activitat econòmica respectiva.
2. En la sol·licitud d’aquesta dispensa, el peticionari haurà
d’acompanyar a la sol·licitud, independentment de l’establert en
l’article sisè, la següent documentació:
- Declaració de no tenir cap bé.
- Declaració del seu sou visat per l’empresa.
En el cas de societats, els estats financers i el compte de resultats
dels tres últims anys i informe de l’auditoria.
2. Així mateix la Comissió de Govern podrà, previ l’informe
adient dels Serveis Socials, eximir del pagament dels interessos,
recàrrecs i costes del procediment en el cas de deutes dels que els
seus titulars estiguin en situació de necessitat demostrada.

−♦−
AJUNTAMENT DE TÍRVIA
EDICTE

10867

Aquesta Corporació, en sessió extraordinària del dia 21 de
desembre de 2005, ha acordat aprovar inicialment el “Conveni
urbanístic per al desenvolupament de la UA-4 DE Tírvia”
subscrit per l’Ajuntament de Tírvia i l’entitat mercantil Àneu
Desarrollos Urbanos, SL.
De conformitat amb el que preveuen els articles 8.3 i 98 del
decret legislatiu 1/05 de 26 de juliol pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme, aquest acord se sotmet a informació
pública durant el termini d’un mes, exposant-se al taulell
d’anuncis de la Corporació i al BOP de Lleida, per tal que els
interessats puguin examinar l’expedient i formular les
al·legacions que es considerin oportunes. En cas de no presentarse durant l’esmentat termini, aquest acord inicial esdevindrà
definitiu.
Tírvia, 23 de desembre de 2005
L’alcalde, Joan Farrera i Granja

−♦−
AJUNTAMENT DE TORRELAMEU
EDICTE
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establerts a la Llei 20/90, de 19 de desembre, sobre règim fiscal
de les cooperatives.
- A l’articles 5.4 s’estableix tls subjectes passius que tinguin la
condició de titular o cotitular de família nombrosa tindran dret a
una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé
immoble urbà on estigui empadronat del 50 per cent.
Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els
extrems que justifiquin la seva obtenció mitjançant la següent
documentació:
1. 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.
2. Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
3. Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana.
- A l’articles 5.5 s’estableix 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 per a l’autoconsum
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 quatre anys després
de la seva sol·licitud.
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals i
reduccions
- A l’article 6.4 s’estableix la incompatibilitat de tots els beneficis
fiscals establerts en l’ordenança fiscal de l’IBI.
Article 8. Tipus impositiu i quota
- Es modifica l’article 7 A) fixant el tipus impositius de l’impost
per als béns immobles de naturalesa urbana, en el 0,56 %.
Article 10. Regim de gestió
- A l’article 10.2 s’estableix que totes les quotes relatives a un
mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de béns
immobles rústics s’agruparan en un únic document de
cobrament.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2

10865

Havent finalitzat el termini d’informació pública de l’expedient
de modificació d’ordenances fiscals, aprovat inicialment pel Ple
de l’Ajuntament, en la sessió del dia 16 de novembre de 2004
(edicte publicat al BOP número 146, de 18 de novembre de
2004), i atès que no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació,
queden elevats a definitius els acords d’aprovació inicial i la
modificació de les de les ordenances fiscals annexes.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1

Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Es modifica l’article 4, 5, 6, 7 i 10 referents a l’impost sobre béns
immobles, el qual queda redactat en els següents termes:
Article 4. Exempcions
- A l’article 4.3 s’estableix l’exempció per raó d’economia i
eficiència en la gestió recaptatòria del tribut i es fixa com a
exempts tots els rebuts la quota líquida dels quals sigui igual o
inferior a 3 (tres) euros.
Article 5. Bonificacions
- A l’articles 5.3 s’estableix 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

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Es modifica l’article 4, referents a exempcions i bonificacions, el
qual queda redactat en els següents termes:
Article 4. Exempcions i bonificacions
- A l’article 4.2. S’estableix una bonificació del 100% de la quota
de l’impost als titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que
disposa el Reial decret 1247/95, de 14 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de vehicles històrics
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys
comptats a partir de la data de fabricació. Si no fos coneguda la
data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació
o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va
deixar de fabricar
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar
la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa del benefici.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5

Reguladora de taxa per expedició de documents
administratius
Es modifica l’article 7è. Tipus de gravemen i quota referent a la
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taxa per expedició de documents administratius, el qual queda
redactat en els següents termes:
7.1. La tarifa que es refereix l’article anterior s’estructura en els
següents epígrafs:
EUROS

Epígraf segon: censos de població d’habitants
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població:
- Vigent ........................................................................................1
- De censos anteriors ...................................................................5
2. De volants de vida...................................................................1
3. Certificats de convivència i residència....................................2
4. Certificats de pensions ............................................................2
5. Declaracions jurades i autoritzacions......................................5
Epígraf tercer: certificacions i compulses
1. Certificacions de documents o acords municipals ..................5
2. Altres certificacions...............................................................10
3. Per compulses..........................................................................1
Epígraf quart: documents expedits o estesos
per les oficines municipals
1. Informacions testificals ...........................................................5
2. Declaracions i anàlegs...........................................................10
3. Fotocòpia A4, cada cara .....................................................0,10
4. Fotocòpia A3, cada cara .....................................................0,15
5. Fax tramesa i recepció.............................................................1
Epígraf cinquè: documents relatius a serveis d’urbanisme
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis............90
2. Per cada certificació que s’expedeixi de
serveis urbanístics sol·licitada a instància de part.....................10
3. Per informe que s’expedeixi sobre característiques
de terrenys o consulta a efectes d’edificació a
instància de part.........................................................................10
4. Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, etc,
per cada fracció de plànol ...........................................................1
5. Per cada cèdula urbanística ...................................................25
6. Per cada certificació per inscripció al Registre
i certificació d’aprofitament urbanístic que s’expedeixi...........10
7. Per cada expedient relatiu a segregació de finques ................3
8. Tramitació expedient pla parcial .........................................195
9. Tramitació expedient Junta Compensació...........................260
10. Tramitació expedient projecte urbanització ......................130
11. Tramitació expedient estudi de detall................................130
12. Tramitació de qualsevol expedient referent
a instruments de planejament urbanístic .................................130
Epígraf sisè: documents de sanitat i consum
Tarifa primera: documents de sanitat i consum
1. Per cada certificació o informe d’ordre sanitari
que expedeixi el cap de sanitat local.........................................10
Tarifa segona: tramitació d’expedients sobre
activitats incloses en LIIA o a la llei d’obertura
d’establiments regulada al ROAS o regulada
per normativa sectorial
1. Procediment de certificació de compatibilitat
del projecte amb el planejament urbanístic...............................10
2. Procediment de consulta prèvia potestativa ..........................50
3. Per l’atorgament de llicència d’activitats incloses
a l’annex I de la LIIA. ............................................................234
4. Per l’atorgament de llicència d’activitats incloses
a l’annex II.1 I II.2 de la LIIA ................................................147
5. Per l’atorgament de permís municipal d’activitats i
incloses a l’annex III de la LIIA .............................................114
6. Procediment de comunicació prèvia de les
activitats i instal·lacions innòcues .............................................75
7. Procediment corresponent a llicència d’obertura
d’establiment regulada al ROAS, per a les activitats
innòcues que portin aparellada la realització d’obres
que requereixin la presentació d’un projecte tècnic..................60
8. Procediment corresponent a llicència municipal
específica, regulada per normativa de caràcter sectorial,
per activitats innòcues ...............................................................60
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Epígraf setè: contractació d’obres i serveis
1. Constitució, substitució i devolució de fiances
per a licitadors i obres municipals per cada acte ........................1
2. Per cada certificació d’obres .................................................10
3. Per cada acta recepció d’obres ................................................1
4. Per cada prorroga de llicència d’obra .....................................1
Epígraf vuitè: altres expedients administratius
1. Per qualsevol altre expedient o document
no expressament tarifat...........................................................3,50
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9

Reguladora de taxa de recollida d’escombraries
Es modifica l’article 6è. Tipus de gravamen i quota referent a la
taxa del cementiri municipal, el qual queda redactat en els
següents termes:
Article 6. Tipus de gravamen i quota
6.2. A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa:
EUROS/ANY

Habitatges ..................................................................................25
Per persona ..................................................................................9
Cambres fruita fins 2000 Tn ...................................................125
Cambres fruita + 2000 Tn .......................................................216
Establiments ..............................................................................65
Hosteleria:
Bar-restaurants.........................................................................125
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10

Reguladora de taxa per ocupació de terrenys públics amb
mercaderies, materials per a la construcció, escombraries,
tancaments, puntals, cavallets, bastides i altres similars
Es modifica l’article 4t. Tipus de gravamen i quota referent a la
taxa del cementiri municipal, el qual queda redactat en els
següents termes:
Article 4. Tipus de gravamen i quota
4.2. Les tarifes de la taxa, seran les següents:
Tarifa primera: Utilització privativa o aprofitament especial de
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues.
1. Imports per cada tipus d’aprofitament.
1.1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes,
vagons per a la seva recollida o dipòsit, materials de construcció,
obres i altres aprofitaments anàlegs.
Per cada m2 o fracció, al mes: 5 euros.
1.2. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
puntals, estintols, i altres elements anàlegs.
Per cada unitat, al mes: 1 euro.
1.3 En qualsevol cas, la quota mínima a abonar no podrà ser
inferior a 20 euros.
Tarifa segona: 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.).
1. Per l’obertura de sondatges, rases o cales de fins 1 metre
d’ample: 4,39 euros/metre lineal. Per cada metre d’ample o
fracció que excedeixi d’un el preu s’incrementarà en un 100%.
2. Previ a l’inici de l’aprofitament haurà de dipositar la quantitat
de 25 euros per cada m2 o fracció de terreny afectats en concepte
de fiança, que es retornarà un cop executat l’aprofitament i
comprovat que no s’han causat perjudicis al domini públic.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11

Reguladora de taxa per ocupació de terrenys públics
per taules i cadires amb finalitat lucrativa
Es modifica l’article 3è. Tipus de gravamen i quota referent a la,
Taxa per ocupació de terrenys públic per taules i cadires amb
finalitat lucrativa, el qual queda redactat en els següents termes:
Article 3. Tipus de gravamen i quota
3.2. Les tarifes del preu públic seran les següents:
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Tarifa primera: Ocupació amb elements que a continuació s’hi
esmentaran.
Venda ambulant: 4 euros/dia.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13

Reguladora de taxa per a la prestació del servei de veu pública
Es modifica l’article 3è. Tipus de gravamen i quota referent a la
taxa per a la prestació del servei de veu pública, el qual queda
redactat en els següents termes:
Article 3. Tipus de gravamen i quota
La quantia del preu públic per la difusió de noticies mitjançant la
veu pública o pregoner serà:
3.1. Per a empadronats a Torrelameu ......................1 euros/pregó
3.2. Per a no empadronats a Torrelameu.................2 euros/pregó
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
Es modifica l’article 5, 6, referents a bonificacions i reduccions,
el qual queda redactat en els següents termes:
Article 5. Bonificacions i reduccions
- A l’article 5.2 s’estableix que . 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.
- A l’article 5.3. s’estableix que s’aplicarà una bonificació del 50
de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per
quota municipal i que hagin incrementat la mitjana de la seva
plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període
impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, en
relació amb el període anterior a aquell.
Aquesta bonificació, de caràcter anual, no és compatible amb cap
altra bonificació atorgada al mateix contribuent i activitat.
Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals i
reduccions
- A l’article 6.2. s’estableix que: Les sol·licituds per al
reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4 i 5
d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s’han de presentar a
l’Ajuntament, i hauran d’anar acompanyades de la documentació
acreditativa. L’acord pel qual s’accedeixi a la petició fixarà
l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17

Reguladora de taxa d’ús de la piscina municipal
Es modifica l’article 4t. Tipus de gravamen i quota referent a la
taxa d’ús de la piscina municipal., el qual queda redactat en els
següents termes:
Article 4. Tipus de gravamen i quota
La quantia de la taxa es determinarà per l’aplicació de les
següents tarifes:
EUROS

Entrades .......................................................................................5
Abonament per a 10 entrades....................................................25
Temporada .................................................................................35
Aquestes modificacions entraran en vigor el dia 1 de gener de
l’any 2006 i serà d’aplicació fins a la seva modificació o
derogació.
Torrelameu, 23 de desembre de 2005
L’alcaldessa, Núria Trullols i Mulet

−♦−
AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
EDICTE

10798

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del TRLLHL
aprovat per RDL 2/04, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/85,
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de 2 d’abril, RBRL; i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el TRLLMRLC, es fa públic que
l’Ajuntament en sessió plenària, amb data 28-10-05, aprovà
provisionalment la modificació de determinades ordenances
fiscals per a l’any 2006.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el BOP número 155, del dia
12-11-05, i atès que ha transcorregut el període d’exposició
pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions,
els acords provisionals, han esdevingut definitius.
Contra els acords definitius, que posen fi a la via administrativa,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la
present publicació, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es
pugui interposar recurs de reposició dins el termini d’un mes.
Es fa públic el text íntegre de les modificacions de conformitat
amb el que s’estableix a l’article 17.4 del RDL 2/04, de 5 de març
TR LRHL.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2

Regulador de l’impost sobre béns immobles
Article 8è.1. Tipus impositius
1. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base
liquidable els tipus impositius següents:
Per als béns immobles de naturalesa urbana, el 0’72%; per al
béns immobles de naturalesa rústica, el 0’83% i per als béns
immobles de característiques especials, el 0,72%.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Article 6è.1
Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95
del RDL 2/04 TR LRHL, s’incrementarà per l’aplicació sobre
aquestes del coeficient de l’1,66.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4

Reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
Article 3r.3
a) El tipus de gravamen serà del 2,6% del pressupost d’execució
per contracta del projecte presentat
b) El tipus de gravamen serà del 0,26% del pressupost d’execució
de les obres per tancar els terrenys en sòl urbà
c) Estaran exempts de l’impost, les llicències urbanístiques
d’obres d’arrebossar i pintar les façanes dels edificis
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10

Taxa per expedició de documents administratius
Article 7è
EUROS

Epígraf 1r. Documents expedits o estesos
per les oficines municipals
1. Certificacions......................................................................2,10
2. Altres documents no especificats .......................................1,70
3. Declaracions jurades i compareixences
davant l’Alcaldia ....................................................................6,50
4. Diligència de confrontació de documents
(compulsa), per signatura .......................................................1,10
5. Pel visat de documents en general, que no estan
expressament tarifats cada un.................................................3,25
6. Fotocòpies A4, per cada foli...............................................0,11
7. Fotocòpies A3, per cada foli ..............................................0,21
8. Còpia de la normativa de les NNSS.................................51,85
9. Còpia de les ordenances fiscals........................................25,95
10. Còpia del pressupost municipal .....................................15,50
Epígraf 2n. Documents relatius a serveis d’Urbanisme
1. Certificat d’aprofitament urbanístic ...............................129,65
2. Certificat de compatibilitat urbanística ............................58,25
3. Informe tècnic, sense determinar .....................................51,85
4. Plànol de les NNSS ..........................................................31,10
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5. Tramitació i gestió cadastral,
models 901, 902, 903, 904 i 905..........................................10,40
6. Fotocòpies plànols NNSS, A4, per cada foli .....................0,85
7. Fotocòpies plànols NNSS, A3, per cada foli .....................1,25
Epígraf 3r. Tramitació expedients administratius
1. Per expedient d’activitats mediambientals IIAA,
annex I i II (II.1 i II.2)........................................................181,50
2. Per expedient d’activitats mediambientals IIAA,
annex III .............................................................................165,95
3. Per expedient d’activitat innòcues
i obertura establiments .........................................................86,30
4. Per expedient, sense assumpte determinat .......................51,85
5. Validació pla dejeccions ramaderes annex III................200,00
6. Validació pla dejeccions ramaderes
annex III (condicionada) ....................................................100,00
Epígraf 4t. Llicències municipals
1. Llicència per tinença d’animals .......................................25,95
2. Llicència d’armes, d’aire comprimit ................................25,95
3. Llicència de publicitat dinàmica ......................................25,95
4. Llicències no determinades ..............................................25,95
Epígraf 5è. Documents relatius al PMH
1. Tots els documents i certificacions relatius al PMH..........0,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11

EUROS

2. Per dipòsit i custòdia de cada vehicle per dia..................10,40
3. Per immobilització de vehicles ........................................12,45
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16

Taxa per llicències urbanístiques
Article 6è
EUROS

1. Expedient de llicència urbanística d’obra menor .............11,00
2. Expedient de llicència urbanística d’obra major..............15,60
3. Per cada informe tècnic llicència
urbanística d’obra major.....................................................129,45
4. Modificació, pròrroga i canvi titular
llicència urbanística ..............................................................12,45
5. Expedient de declaració de ruïna ...................................207,40
6. Expedient de llicència urbanística de parcel·lació .........129,65
7. Expedient de llicència urbanística
de primera utilització..........................................................129,65
8. Expedient de llicència urbanística
de segregació urbana ..........................................................129,65
9. Expedient relatiu a qualsevol figura del planejament....207,40
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17

Taxa del cementiri municipal
Article 6è

Taxa per la llicència d’autotaxi

EUROS

Article 5è
EUROS

Llicència, concessió, canvi de titular
o substitució vehicle ...........................................................162,05
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12

Taxa per llicència d’obertura d’establiments
Article 6è
La quota tributària serà:
EUROS

1. Per obertura d’establiment o inici d’activitat
annex III, IIAA .....................................................................83,00
2. Per inici d’activitat annex II (II.1 i II.2) IIAA...............107,85
3. Per modificació, ampliació i trasllat,
d’establiment i/o d’activitat..................................................53,95
4. Per obertura d’establiment o inici d’activitat
de venda de comestibles, begudes i productes
de primera necessitat, annex III, IIAA...................................6,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13

Taxa de clavegueram
Article 5è. Quota tributària

1. Concessió drets funeraris nínxols classe 1ª,
planta 2a i 3a, .....................................................................665,75
2. Concessió drets funeraris nínxols classe 2ª,
planta 1a i 4a, .....................................................................509,20
3. Conservació de cementiri per nínxol,
per tomba i amb fossa ............................................................6,45
4. Terrenys per tombes i panteons, m2...............................311,10
5. Drets pels serveis per inhumació .....................................16,20
6. Drets pels serveis per inhumació
amb retirada prèvia de despulles ..........................................32,35
7. Autorització per trasllat de restes .....................................16,20
8. Autorització per sepultura en tombes i fosses, etc...........16,20
9. Autorització instal·lació, creus, estàtues, làpides, etc. .....10,40
10. Duplicats títols drets funeraris .........................................6,25
11. Canvi de titular de drets funeraris de nínxols,
tombes, etc..............................................................................6,25
12. Adquisició ajuntament drets funeraris
nínxols classe 1ª, planta 2a i 3a..........................................250,00
13. Adquisició ajuntament drets funeraris
nínxols classe 2ª, planta 1a i 4a..........................................200,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22

EUROS

1. Per cada dret de connexió, per habitatge unifamiliar ......97,05
2. Per cada dret de connexió, per pis unifamiliar ................97,05
3. Solars, terrenys, finques i locals
no destinats a habitatge ........................................................97,05
4. Per cada desconnexió a la xarxa general
de clavegueram.....................................................................97,05
5. Tarifa de prestació del servei de clavegueram per m3.......0,09
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14

Taxa per recollida d’escombraries
Article 6è. Apartat 2

Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i vol
dels terrenys i vies d’ús públic local
Article 6è. Apartat 7
Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues.
EUROS/ DIA

1. Ocupació de la via pública amb materials
de la construcció, per m2 .......................................................0,10
2. Ocupació de la via pública amb materials
o mercaderies no espec. m2 ...................................................0,10
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23

EUROS

1. Habitatges particulars (unifamiliars
o per pis unifamiliar) ............................................................66,21
2. Bars, cafeteries o establiments de caràcter semblant.....258,21
3. Hotels, fondes, residències, etc. .....................................652,61
4. Locals comercials, industrials, etc. ................................128,63
5. Cases rurals ....................................................................200,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15

Taxa per retirada de vehicles abandonats
o estacionats abusivament a la via pública

Taxa pública per la prestació del servei de veu pública
Article 3r
EUROS

1. Per cada servei....................................................................3,25
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24

Taxa pel subministrament d’aigua, gas, electricitat
Article 6è
EUROS

EUROS

1. Per retirada i transport de cada vehicle..........................323,55

Tarifa primera. Subministrament aigua
a) Mínims de conservació per comptador
- De ½ polzada, per trimestre.................................................2,67
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EUROS

- De ¾ polzada, per trimestre.................................................6,53
b) Tarifes de subministrament
1r. bloc: fins al mínim, per m3...........................................0,7052
2n. bloc: excés del mínim, per m3 .....................................0,9022
3r. bloc: comptadors fora del terme municipal, per m3.....1,0474
Tarifa segona. Connexions i baixes
- Drets de connexió i desconnexió,
per comptador de ½ polzada ................................................97,05
- Drets de connexió i desconnexió,
per comptador de ¾ polzada ..............................................194,15
Tarifa tercera. Adquisició comptadors
i instal·lació, sense obra civil
- Per escomesa estandard amb arqueta
de vorera o armari ..............................................................370,55
- Per escomesa amb portella de paret.................................281,50
- Per escomesa amb armari de paret...................................307,11
- Per escomesa sobre bateria ................................................89,03
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25

Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys
d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública
del paviment de les voreres
Article 6è
EUROS

1. Per metre lineal ..................................................................1,62
2. Prestar fiança de .............................................................194,45
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27

Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres
i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Article 6è
EUROS

1. Per adquisició d’una placa de gual permanent.................45,30
2. Quota anual per cada placa col·locada de gual ................15,55
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30

Reguladora de la taxa de la llar d’infants municipal
Article 6
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
CONCEPTES

EUROS

4. Assegurança........................................................................9,60
5. Una hora extraordinària cada dia, mensualitat.................24,82
6. Dos hores extraordinàries cada dia, mensualitat..............33,75
7. Una hora extraordinària de caràcter esporàdic,
per hora...................................................................................6,00
8. Menjador, dies efectius d’utilització del servei,
mensualitat............................................................................84,00
9. Menjador, utilització esporàdica, per dia ...........................5,00
Es fa remissió expressa al text / model aprovat per la Diputació
de Lleida, publicat al BOP annex número 67, de data 31-05-03, i
a la seva modificació publicada al BOP número 75, de data 4-605, de les ordenances fiscals referents a l’impost de béns
immobles, a l’impost sobre activitats econòmiques, a l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica i a l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
El que es fa públic per a general coneixement.
Vilagrassa, 21 de desembre de 2005
L’alcalde, Jordi Serés i Aguilar

−♦−
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SEGRIÀ
EDICTE

10801

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Reial decret
legislatiu 2/04, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; l’article 111 de
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
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i l’article 178.2 del decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril,
mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió
plenària, amb data 21 d’octubre de 2005, aprovà la modificació
de determinades ordenances fiscals per a l’any 2006.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província número 157, de dia 17 de novembre de 2005, i atès que
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient,
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords que
s’especifiquen a continuació, han esdevingut definitius:
Primer: Aprovar definitivament per a l’exercici de 2006 i
següents la modificació de l’ordenança fiscal número 3,
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, que
quedarà de la manera següent:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3

Impost de vehicles de tracció mecànica
Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article
95 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/04, de 5 de març,
s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del coeficient de
l’1,4%. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què
l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos
generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior,
el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

TARIFA
LLEI

a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
12,62
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
34,08
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
71,94
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
89,61
- De més de 20 cavalls fiscals
112,00
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
83,30
- De 21 a 50 places
118,64
- De més de 50 places
148,30
c) CAMIONS
- De menys de 1.000 kg de càrrega útil
42,28
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
83,30
- De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil
118,64
- De més de 9.999 kg de càrrega útil
148,30
d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
17,67
- De 16 a 25 cavalls fiscals
27,77
- De més de 25 cavalls fiscals
83,30
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil17,67
- De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
27,77
- De més de 2.999 kg de càrrega útil
83,30
f) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
4,42
- Motocicletes fins a 125 cc
4,42
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
7,57
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
15,15
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
30,29
- Motocicletes de més de 1.000 cc
60,58

COEF.

TARIFA
MUNIC.

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

17,67
47,71
100,72
125,45
156,80

1,4
1,4
1,4

116,62
166,10
207,62

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

59,19
116,62
166,10
207.62

1,4
1,4
1,4

24,74
38,88
116,62

1,4
1,4
1,4

24,74
38,88
116,62

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

6,19
6,19
10,60
21,21
42,41
84,81

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta
d’acord amb el que disposa l’annex V de Reglament general de
vehicles Reial decret 2822/98, de 2 de desembre, el qual derogà
l’article 260 del Codi de la circulació a què es refereix la regla 3a
de l’article 1r del Reial decret 1576/89, de 22 de desembre.
En 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.
3. Es concedirà una bonificació del 30% del import total a pagar
a aquell titular que tingui matriculats al seu nom més de 5
vehicles.
4. Quedaran exempt de pagament de l’impost de vehicles de
tracció mecànica aquells vehicles que tinguin alta de l’impost
més de 25 anys, acreditables i documentables.
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Segon: Aprovar definitivament per a l’exercici de 2006 i següents
la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes
que s’especifiquen a continuació, els textos de les quals consten
a l’expedient i han estat publicats íntegrament, segons el redactat
següent:

69
EUROS

C) Taxa anual per conservació
Cada nínxol.............................................................................7,00
Cada panteó ........................................................................100,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8

Taxa per expedició de documents administratius
Es modifica l’article 7, que tindrà la següent redacció:
Article 7. La tarifa a que és refereix l’article anterior s’estructura
en els epígrafs següents:
EUROS

Epígraf primer: censos de població d’habitants
1. Rectificació de noms, cognoms i altres errors
consignats en els fulls d’empadronament ..............................2,00
2. Altes, baixes i alteracions en el padró d’habitants.............1,50
3. Certificacions d’empadronament en el cens
de població vigent ..................................................................1,50
4. Volants de fe de vida ..........................................................1,50
5. Certificats de conducta .......................................................1,50
6. Certificat de convivència i residència ................................1,50
7. Declaracions jurades ..........................................................1,50
Epígraf segon: certificacions i compulses
1. Certificacions de documents i acords municipals..............1,50
2. Certificacions de nomenclatura i numeració de preus
urbans enclavats en el terme municipal .................................1,50
3. Altres informes (sense plànol)............................................1,50
4. Altres informes (amb plànol) .............................................1,50
5. Compulsa de documents ....................................................1,00
6. Certificació de llicències de primera ocupació ................50,00
Epígraf tercer: documents expedits o estesos per les Oficines
municipals
1. Informacions testificals ......................................................3,00
2. Per cada document que expedeixi en fotocòpia
Per cada foli format DINA4, en negre ...................................0,20
Per cada foli en format DINA4, en color...............................0,50
3. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia
Per cada foli format DINA3, en negre ...................................0,50
Per cada foli format DINA3, en color....................................1,00
4. Per enviament de fax..........................................................1,00
Epígraf quart. Documents relatius a serveis d’urbanisme
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis.......50,00
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis
urbanístics sol·licitada a instància de part i a color .............10,00
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques
de terreny o consulata per a edificació a instància de part ....6,00
4. Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers
eixamples, etc, per cada m2 o fracció de plànol ..................10,00
5. Obtenció de cèdula urbanística ........................................50,00
6. Per la tramitació d’expedients administratius
subjectes a la Llei 3/1998:
Expedients inclosos en l’Annex I.........................................70,00
Expedients inclosos en l’Annex II .......................................60,00
Expedients inclosos en l’Annex III ......................................50,00
7. Per la tramitació d’expedients d’activitats
no subjectes a la Llei 3/1998................................................30,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10

Taxa de cementiri municipal
Es modifica el quadre de tarifes de l’epígraf setè únicament.
Article 5. Quantia

Taxa per prestació de serveis de clavegueram
Es modifica l’article 7, que quedarà redactada de la següent
manera:
Article 7. Base imposable i quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de llicència
d’escomesa a la xarxa de clavegueram s’exigirà en una única
vegada i consistirà en la quantitat fixa de 180,00 euros, més 0,06
euros per m2 i edificació.
2. La quota tributària per la prestació dels serveis de
clavegueram, i, en el seu cas, de depuració d’aigües residuals, es
determinarà aplicant la següent tarifa:
EUROS

a) Habitatges. Quantitat fixa anual
b) Locals. Quantitat fixa anual

10,00
10,00

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12

Taxa per recollida d’escombraries
Es modifica l’article 6, que quedarà redactada de la següent
manera:
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat
de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí
dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via
pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
EUROS

Epígraf primer. Habitatges dins el nucli urbà
S’entén per habitatge el que es destina
a domicili de caràcter familiar
Taxes:
Per cada habitatge............................................................25 anual
Per persona empadronada................................................13 anual
Epígraf segon. Habitatges fora del nucli urbà
Taxes:
Per cada habitatge............................................................27 anual
Per cada persona empadronada .......................................13 anual
Epígraf tercer. Habitatges en les urbanitzacions
Taxes:
Per cada parcel·la.............................................................25 anual
Per cada persona empadronada .......................................13 anual
Habitatges de segona residència......................................15 anual
Epígraf quart. Establiments comercials o industrials
Bars ..................................................................................42 anual
Botigues ...........................................................................62 anual
Indústries..........................................................................42 anual
Tallers...............................................................................42 anual
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17

Taxa per servei de ludoteca
Es modifica l’article 4, que quedarà de la següent manera:
Article 4. Quota tributaria
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

EUROS

EUROS

Epígraf setè. Conservació i neteja
A) Per retirada de terra i de runes, amb motiu de la neteja
de sepultures en panteons a perpetuïtat, sol·licitada
Seu concessionari ...................................................................6,00
B) Per la realització de reparacions d’urgència o de treballs
de conservació i neteja, bé a instància de part, bé d’ofici,
quan, requerit per a això, el particular no atengués
el requeriment en el termini concedit a aquest efecte, a més
del valor dels materials utilitzats, s’exigirà per cada operari
i hora.......................................................................................3,00

Quota mensual, per persona .................................................30,00
Quota mensual per varis germans ........................................25,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18

Taxa per servei de Llar d’Infants
Es modifica l’article 3, que quedarà redactada de la següent
manera:
Article 3. Quantia
La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança serà la
següent:
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Matrícula (inclou material escolar) ....................................100,00
Horari matí i tarda (de 8 hores a 17 hores) ........................130,00
Horari de matí (de 8 hores a 13 hores) ................................65,00
Horari de 8 hores a 15 hores ................................................85,00
Horari de 13 hores a 17 hores ..............................................60,00
Preu hora extra .......................................................................3,00
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província.
Vilanova de Segrià, 21 de desembre de 2005
L’alcalde, Albert Puig i Torrelles

−♦−
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE GERB
EDICTE

10705

La Junta Veïnal de Gerb, en sessió plenària de data 30 de
novembre de 2005, va aprovar el padró de taxa per a la
distribució d’aigua i altres subministraments del 2n semestre de
2001, que resta exposat al públic a la Secretaria de l’EMD de
Gerb durant un període de 15 dies, a efectes que els interessats
puguin interposar reclamacions o al·legacions. Així mateix,
s’acorda fixar el termini de cobrament en voluntària des del dia 2
de gener al 2 de març de 2006.
D’acord amb el que disposen els articles 102.2 de la Llei 58/03 ,
de 17 de desembre, general tributària i l’article 14.2.c) del Reial
decret legislatiu 2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de les hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els
rebuts derivats d’aquest padró.
Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ
al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat pel període d’un mes, a comptar des de l’endemà de la
finalització del termini d’exposició al públic dels padrons fiscals.
L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorregut un mes
des de la seva interposició sense que es notifiqui la seva
resolució. Contra la desestimació del recurs de reposició podrà
interposar recurs contenció administratiu davant el Jutjat
contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos,
d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/98, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Gerb, 19 de novembre de 2005
El president, Jacint Tribó i Solans

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
PRESIDÈNCIA
10669

En virtud de lo acordado por la Comisión de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en sesión de fecha
13 de diciembre de 2005, se anuncia el nombramiento para el
cargo de Jueces de Paz.
- Juez de Paz titular de Nalec, partido judicial de Cervera;
provincia de Lleida; don Juan Bautista Valls Farriol, con DNI
número 40.759.124 l.
- Juez de Paz sustituto de Nalec, partido judicial de Cervera;
provincia de Lleida; don Ramon Valls Puigpinós, con DNI
número 36.485.935 T.
- Juez de Paz titular de Peramola, partido judicial de Solsona;
provincia de Lleida; don Antonio Roca Martí, con DNI número
37.201.587 F.
- Juez de Paz sustituto de Peramola, partido judicial de Solsona;
provincia de Lleida; don Manuel Pereiro Trabazo, con DNI
número 76.796.177 M.
- Juez de Paz titular de Sant Llorenç de Morunys, partido judicial
de Solsona; provincia de Lleida; don Manuel Sampons Riu, con
DNI número 41.055.880 Y.
- Juez de paz sustituto de Sant Llorenç de Morunys, partido
judicial de Solsona; provincia de Lleida; doña Montserrat Canals
Costa, con DNI número 41.055.494 B.
De conformidad con lo establecido los artículos 8 y 11, en su
caso, del reglamento número 3/95 de 7 de junio de 1995 de
Jueces de Paz.
A cuyo fin los Jueces de Paz tomarán posesión de su respectivo
cargo dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de
publicación de su nombramiento en el Butlletí Oficial de la
Província; previo juramento o promesa ante el Juez de Primera
Instancia e Instrucción del partido, o decano si hubiera varios. La
duración del mandato se computará desde la publicación de su
nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, para un
período de cuatro años.
Barcelona a 14 diciembre de 2005
La Presidenta (ilegible)
La Secretaria de Gobierno (ilegible)

−♦−

−♦−

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE TORNAFORT
EDICTE

SALA SOCIAL
10800

Aprovat en sessió plenària, de 15-10-05, el pressupost per a
l’exercici de 2005, així com les seves bases, s’exposen al públic
durant el període de temps reglamentari a efectes d’al·legacions
o suggeriments.
El que es fa d’acord amb el que disposa l’article 20 del RD
500/90, als efectes legals establerts.
Tornafort, 28 d’octubre de 2005
La presidenta, Núria García i Quera

−♦−

EDICTO

10785

En el rollo de sala número 6066/04, en materia de recurso de
suplicación, formados a instancias de Juan Diego Barahona del
Fresno contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lleida, Tesorería General de la Seguridad Social de Lleida y
Jaime Roca Argerich, la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, dictó la siguiente resolución:
Il·lm. Sr. Felipe Soler Ferrer.
Il·lm. Sr. Adolfo Matías Colino Rey.
Il·lm. Sr. Daniel Bartomeus Plana.
Barcelona, 5 de desembre de 2005.
La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
formada pels magistrats esmentats més amunt,
EN NOM DEL REI

Ha dictat la següent
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SENTÈNCIA NÚMERO 9436/05

En el recurs de suplicació interposat per Juan Diego Barahona del
Frescno a la sentència del Jutjat Social de Lleida, de data 24 de
febrer de 2004, dictada en el procediment demandes número
815/03 en el qual s’ha recorregut contra la part Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Lleida, Tesorería General de la
Seguridad Social de Lleida i Jaime Roca Argerich, ha actuat com
a ponent l’Il·lm. Sr. Daniel Bartomeus Plana.
Decidim:
Declarar la inadmissió del recurs de suplicació formulat i
confirmar la sentència impugnada de 24-2-04 del Jutjat Social
número 1 de Lleida, emesa a les actuacions 815/03.
Contra aquesta sentència es pot interposar un recurs de cassació
per a la unificació de doctrina, que s’ha de preparar en aquesta
Sala en els deu dies següents a la notificació, amb els requisits
previstos als números 2 i 3 de l’article 219 de la Llei de
procediment laboral.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un
testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l’original al
llibre de sentències corresponent.
Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.
Publicació. Avui, el Magistrat ponent ha llegit i publicat la
sentència. En dono fe.
Y a fin de que sirva de notificación a Jaime Roca Argerich, que
tuvo su último domicilio en calle Anselm Clavé, 39 de Lleida,
expido este edicto.
Barcelona, a 16 de diciembre de 2005
La Secretaria Judicial de Sala (ilegible)

−♦−
JUTJAT SOCIAL DE LLEIDA
EDICTO
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10749

Procedimiento: ejecutorias 271/05. (Dimanante autos 878/04).
Parte actora: Yordanov Ilian Petrov.
Parte demandada: Lord Wolff, S.L.
Según lo acordado en los autos de ejecución 271/05, seguidos en
este Juzgado a instancia de Yordanov Ilian Petrov contra Lord
Wolff, S.L. por el presente se notifica a Lord Wolff, S.L. en
ignorado paradero la resolución dictada en los presentes autos en
fecha 7 de diciembre de 2005, cuyo tenor literal de su parte
dispositiva dice:
“Procede ejecutar el título ejecutivo indicando en los
antecedentes de hecho de esta resolución a instancia de Yordanov
Ilian Petrov contra Lord Wolff, S.L. por un principal de 2.255
euros y 225,5 euros intereses provisionales, (artículo 576 L.E.C.)
más 225,5 euros (artículo 249 L.P.L.) . que se fijan provisionales
para costas, y en su consecuencia:
Trábese embargo de bienes de la demandada en cantidad
suficiente para cubrir las cantidades reclamadas.
Sirva esta resolución de mandamiento en forma a la Comisión
Ejecutiva que practicará la diligencia de embargo en el domicilio
ahora desconocido, o en cualquier otro en que se hallara la
empresa, con sujección al orden y limitaciones legales
establecidas en el artículo 592 de la Ley de enjuiciamiento civil,
de constar la suficiencia de los bienes embargados (artículo 252
L.P.L.) y depositándose los que se embarguen con arreglo a
derecho, con advertencia al depositario de sus obligaciones
(artículo 252 y 435 CP), pudiéndose recabar para todo ello el
auxilio de la Policía Judicial si fuere preciso (artículos 443 y 445
de la L.O.P.J.).
No obstante, desconociéndose por el momento la existencia de
bienes suficientes titularidad de la apremiada, practíquense los
trámites de averiguación de bienes de la misma con arreglo a las
normas previstas en los artículos 248 y 274 de la L.P.L. y
expídanse por la Secretaria Judicial los correspondientes oficios

y mandamientos al Ilmo. Sr. Alcalde y a los Sres. Registradores
de la Propiedad de los domicilios de la apremiada, al Ilmo. Sr.
Delegado de Hacienda y en su caso al Departament d’Economia
i Finances de la Generalitat de Catalunya y a la Gerencia
Territorial del Área Metropolitana (Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria) a fin de que, en el plazo máximo de un
mes faciliten la relación de todos los bienes o derechos del
deudor de que tengan constancia, tras la realización por los
indicados organismos, si fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles.
Adviértase a las autoridades y funcionarios requeridos de las
responsabilidades derivadas del incumplimiento injustificado de
lo ordenado (artículos 75-3 y 239-3 de la L.P.L.).
Se da audiencia al Fondo de Garantía Salarial por el plazo
máximo de quince días, para que asigne bienes e inste lo que a su
derecho convenga, procediéndose, en su caso, a dictar la
insolvencia provisional de ser negativas las averiguaciones. Sin
perjuicio de ello, requiérase a la parte actora para que, en el plazo
de quince días, pueda facilitar nuevos domicilios o bienes sobre
los que trabar embargo bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo y bajo su responsabilidad, podrá entenderse que ignora
esta circunstancia.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía
Salarial. Requiérase y adviértase al apremiado en los términos de
la misma. Se advierte que esta resolución no es firme y que
contra la misma podrán interponer en plazo de cinco días hábiles
recurso de reposición ante este Juzgado u oponerse el apremiado
en el mismo plazo, salvo cuando su domicilio no fuere conocido
o se ignorase su paradero, en cuyo caso la oposición podrá
formularse en el plazo de nueve días desde la notificación por
edictos de este auto.
Adviértase al ejecutado notificado por edictos que, en lo
sucesivo, todas las providencias que recaigan, y cuantas
citaciones y emplazamientos deban hacérsele se le notificarán en
los estrados de este Juzgado.
Y líbrese oficio al órgano correspondiente en averiguación del
domicilio exacto y demás datos en relación con la parte
ejecutada.
Lo acuerda y manda la Ilma. Sra. Dña. Diana María Soriano
Martín, magistrada de Juzgado Social Lleida.”
Y para que sirva de notificación en forma a la precitada, cuyo
domicilio se desconoce, advirtiéndole que las sucesivas
notificaciones, salvo que revistan forma de auto o sentencia, se
harán en estrados y para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos pertinentes, expido el presente edicto.
Lleida, a 7 de diciembre de 2005
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE LLEIDA
EDICTO

10538

Doña Marta Castán Martínez, secretaria judicial del Juzgado de
Instrucción número 2 de Lleida, hace saber:
Que en los autos que a continuación se dirán, obra dictada la
sentencias, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
SENTENCIA NÚMERO 48/05

En Lleida, a 3 de febrero de 2005.
Doña María Gema Luengo González, magistrada jueza del
Juzgado de Instrucción número dos de los de Lleida y su partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio de faltas, registrados
con el número 196/05, en el que han sido partes, como
denunciantes, Paloma Ruiz Cortés, Aysun Nazamov Halilov, y
como denunciado, Juan José Raya Berengué, asistido por el
letrado Sr. Rubio, con intervención del Ministerio Fiscal, en
virtud de las potestades legalmente conferidas, en nombre de
S.M. el Rey, dicto el siguiente

72

Fallo:
Debo absolver y absuelvo a Juan José Raya Berengué, de los
hechos objeto de denuncia, declarando de oficio las costas del
presente procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y que, contra ella, cabe recurso de
apelación, que habrá de interponerse ante este Juzgado en el
plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su
notificación para su resolución por la Audiencia Provincial de
Lleida.
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para
su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Aysun Nazamov
Halilov, hoy en ignorado paradero, libro y firmo el presente.
Lleida, a 28 de noviembre de 2005
La Secretaria Judicial (ilegible)

−♦−
JUTJAT PENAL NÚM. 1 DE LLEIDA
EDICTE REQUISITÒRIA

10752

Nom: Gyamfi Kwaku (també conegut com Vascodegama
Godgred).
DNI: 3634649-M.
Lloc de naixement: Berekum.
Data de naixement: 11 de setembre de 1974.
Últim domicili: carrer Sant Josep de Calasanç, 8 3-A Logroño.
PA 50/04.
Delicte: falsificació document públic, oficial o mercantil.
Heu de comparèixer en aquest Jutjat Penal número 1 de Lleida,
dins del termini de deu dies, a fi que sigueu citat per a la
celebració del judici oral. Us adverteixo que si no ho feu sereu
declarat rebel i us afectarà el perjudici legal establert.
Lleida, 15 de desembre de 2005
La Secretària judicial (il·legible)

−♦−
ANUNCIOS VARIOS
ANUNCIS DIVERSOS
NOTARÍA DE NÉSTOR ALONSO BUCH
ARTESA DE SEGRE
EDICTO

29 DE DESEMBRE 2005
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Néstor Alonso Buch, notario de Artesa de Segre, del Ilustre
Colegio Notarial de Catalunya, hago saber:
Que en esta Notaría se está tramitando acta de presencia y
notoriedad, con la finalidad de acreditar la superficie de la
siguiente fica, propiedad de Antonio Miraso Pascuet.
1. Descripción de la finca
Urbana. Patio o solar, sito en el término de Artesa de Segre,
carretera de Agramunt, número 104, -antes sin número-, de
cabida, según el título: doscientos dieciséis metros, cincuenta
decímetros cuadrados (216,50 m2), y según catastro: seiscientos
veinte metros cuadrados (620 m2). Linda, tomando como frente
la calle de su situación: izquierda entrando, con finca registral
número 7.106; derecha, con los consortes Pere Josep Fons Capell
y Teresa Aumedes Serra; y fondo, con calles sin nombre, -antes
derecha y fondo, con la señora Santaeugenia; y frente, con
carretera de Agramunt.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Balaguer, en el tomo
2.695; libro 101; folio 16; finca 7.107.
Referencia catastral. 8397003CG3389N0001ZQ.

2. Título. Agregación de dos fincas a otra mayor según consta en
una escritura autorizada en Barcelona, el día 27 de julio de 1990,
ante el notario don Amador López Galindo, habiendo adquirido
la mayor de dichas fincas por compra a doña Josefa Lafont Vives
y doña Elena Mallol Lafont, mediante escritura autorizada en
Balaguer, el día 22 de diciembre de 1987, por el notario don
Marcos Sansalvadó Chalaux; y las otras dos fincas adquiridas por
permuta efectuada con doña Josefa Santaeugenia Ball, según
consta en escritura autorizada en Barcelona, el día 27 de julio de
1990, por el notario don Amador López Galindo. Y escritura de
segregación, disolución de comunidad y adjudicaciones,
declaración de obra nueva y constitución de hipoteca, otorgada
en Valls, ante el notario don Miquel Bañuls Ribas, el día 28 de
febrero de 1997, número 299 de protocolo.
3. Notificación nominativa y genérica. Por el presente edicto se
notifica nominativamente la tramitación del acta de presencia y
notoriedad referida a los propietarios contiguos reseñados, y
genéricamente a quien pueda ostentar algún derecho sobre la
citada finca.
Durante el plazo de veinte días, desde el día siguiente al de la
notificación, podrán los interesados comparecer en mi Notaría,
situada en la avenida María Anzizu, número 34, de Artesa de
Segre, en horas de oficina, para oponerse a la tramitación del acta
o alegar lo que tengan por conveniente en defensa de sus
derechos.
Artesa de Segre, a 22 de diciembre de 2005
El Notario (ilegible)

−♦−
NOTARÍA LUIS PRADOS RAMOS
NOTARIO
EDICTO

10677

Yo, Luis Prados Ramos, notario del Ilustre Colegio de Catalunya
con residencia en Balaguer
Hago constar:
Que en mi notaría se tramita acta de presencia y notoriedad
instada por doña Flora Orpella Fontova y doña Teresa Flora
Orpella Fontova, para la inscripción de un exceso de cabida de la
siguiente finca:
Rústica. Pieza de tierra, secano, campa, yerma, sita en el término
municipal de Castelló de Farfanya, partida Comellas, de una
extensión superficial según registro de una hectárea, dieciséis
áreas con sesenta centiáreas, siendo su superficie real y catastral
tres hectáreas catorce áreas y catorce centiáreas. Linda: norte,
con camino; este, con la parcela 6 del mismo polígono que
pertenece a Josep Maria Mancho Burgués; sur, con la parcela 20
del mismo polígono que pertenece a José Malet Ariet y por oeste,
con la parcela 14 del mismo polígono que pertenece a Miguel
Gensana Trepat.
Inscripción 1a, de la finca número 3347; folio 188; libro 53 del
Ayuntamiento de Castelló de Farfanya; tomo 1812 del archivo
general del Registro de la Propiedad de Balaguer.
Referencia catastral. Parcela 5 del polígono 7.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.2 10 de la Ley
13/96 de 30 de diciembre, se pone en conocimiento, por medio
de este edicto, que cuantas personas puedan considerarse
perjudicadas por la registración del exceso de cabida pretendido,
podrán comparecer en mi Notaría, sita en Balaguer, avenida
Països Catalans, 37 altillo, durante el plazo de veinte días desde
el siguiente a la publicación de este edicto, para oponerse a la
tramitación de esta acta o alegar lo que a su derecho convenga.
El notario, Luis Prados Ramos

−♦−

