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EDICTE  

 
 

Sobre l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals 
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 27 d’octubre de 2011, ha aprovat 

provisionalment el numerar correlativament les ordenances vigents, així com  la modificació, 

implantació i derogació de diverses ordenances fiscals. 

Pel que fa al text de les ordenaces ficals modificades de l’impost de bens  immobles, de 

l’impost sobre activitats econòmiques, de l’impost de vehicles de tracció mecànica , explicatiu 

o complementaris dels coeficients, tipus o beneficis fiscals potestatius, concertats als acords 

anteriors -únics elements de determinació necessària per part de l’Ajuntament-, es fa pública 

l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model aprovat per la Diputació de Lleia i publicat al 

Butlletí oficial de la Provincia de Lleida núm. 75 de juny de 2005. 

L’acord provisional s’ha exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant 30 dies, la qual 

cosa es va fer pública mijtançant edicte al BOP núm. 161 de 12 de novembre de 2011.  

Atès que no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, l’acord provisional ha esdevingut 

definitiu, i es publiquen seguidament les ordenances fiscals derogades, les noves ordenances 

fiscals i les modificades, tote les quals entraran en vigor l’1 de gener de 2012. 

Contra l’acord definitiu de derogació, modificació i imposició i ordenació de tributs els 

interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superiro de 

Justicia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptes des del dia següent al de 

publicació d’aquest en el Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida. 

 
 
Sudanell, 12 de desembre de 2011. 
 
L’alcalde 
 
 
Josep Ma Sanjuan Cornadó. 
 

ANNEX 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 

Reguladora de l’impost de bens immobles. 

No es modifica. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 

Reguladora de l' impost d’activitats econòmiques 

 

No es modifica. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 

Reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecàn ica. 

 

No es modifica. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 

Reguladora de l'impost de construccions, instal·lac ions i obres. 

 

Article 1r. Fet imposable 

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet 

imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol 

construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha d’obtenir 

prèviament la corresponent llicència d’obres o urbanística o bé presentar una comunicació 

prèvia o declaració responsable, s’hagin obtingut o presentat  o no les llicències, comunicació 

o declaració  esmentades, sempre que l’atorgament de la llicència o el control posterior de 

l’activitat sigui de competència municipal. 

 

Article 2n. Actes subjectes 

Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents: 

 

a) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació, 

l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena. 

 

b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o la 

disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions 

existents. 

 

 

c) Les obres de demolició o enderroc. 
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d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública. 

 

e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les 

empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura de 

cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses i, 

en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn 

per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès 

per les obres esmentades. 

 

f) Les obres de tancament de solars o de terrenys. 

 

g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així 

com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que aquests 

actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte d’urbanització 

degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 

 

h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques 

dels serveis públics. 

 

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 

 

j) Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials, 

mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el 

subsòl. 

 

k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 

 

l) La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les 

ordenances que estiguin subjectes a llicència municipal o a comunicació prèvia o 

declaració responsable, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres. 

 

Article 3r. Subjectes passius 
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1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 

jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra de què es tracti, 

siguin o no propietaris de l’immoble en què es fa. 

 

Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 

construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 

realització. 

 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu 

contribuent, en tindran la condició de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les 

corresponents llicències o els que formulin les comunicacions prèvies o declaracions 

responsables,  o els que  realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 

 

Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 

 

3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb 

domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament al 

moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o urbanística o de presentar la comunicació 

prèvia o declaració responsable i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la 

instal·lació o l’obra. 

 

Article 4t. Successors i responsables 

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

transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil pel que fa 

a l’adquisició de l’herència. 

 

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

estiguin liquidats. 

 

No es transmetran les sancions. 

 



 
 

Plaça Ajuntament, 4 –25173 SUDANELL - Tel. 973 25 81 55 – Fax 973 25 81 25  – a/e: ajuntament@sudanell.cat 

Ajuntament de Sudanell  
Lleida 

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

dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats 

solidàriament fins els límits següents: 

 

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

pendents. 

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

correspongui. 

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica 

de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

 

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

dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que les succeeixin o 

siguin beneficiàries de l’operació. 

 

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 

35.4 de la Llei general tributària, cas que s’hagin dissolt, es transmetran als destinataris dels 

béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de les entitats propdites. 

 

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a què 

es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors. 

 

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents: 

 

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. 

La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 

tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per 

les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 
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7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les 

persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes de la seva incumbència que fossin 

necessaris per al compliment de les obligacions tributàries, fins els límits següents: 

 

a) Quan s’han comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari pendent i de les 

sancions. 

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

trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el que calia per a 

pagar-les o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament. 

 

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

Llei general tributària i a la normativa que la desenvolupa. 

 

Article 5è. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiv a 

Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o 

obra de la qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, tot 

i estar subjectes a l’impost, estiguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, 

aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, 

encara que la gestió se’n porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres 

d’inversió nova com de conservació. 

 

Article 6è. Base imposable, quota i meritació  

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

instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella. 

 

2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al 

desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin en el 

projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció o 

instal·lació realitzades. 

 

3. No formen part de la base imposable: 

 

- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de 

caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra. 
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- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del 

projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 

- El benefici empresarial del contractista en els casos que aquest sigui subjecte passiu de 

l’impost a títol de contribuent, sempre que l’existència i quantia d’aquest concepte 

estiguin acreditades de manera suficient en els contractes, pressupostos o documents 

que cal aportar per a justificar-lo. 

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

 

5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara 

que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o realitzat la comunicació prèvia o declaració 

responsable corresponents. 

 

Article 7è. Tipus de gravamen 

El tipus de gravamen serà del 3 per 100. 

 

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés 

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte que 

cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la 

comunicació prèvia o declaració responsable,  o de l’inici de la construcció, instal·lació o obra 

quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu haurà de 

declarar la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis 

fixats en aquest article. 

 

2. El sol·licitant d’una llicència o la persona  que presenti una comunicació prèvia o una 

declaració responsable per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 

constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o 

juntament amb la comunicació prèvia o la declaració responsable, el projecte d’obres i el 

pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi 

Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

 

3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se quan 

es sol·liciti la llicència serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a 

compte. 
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Aquesta base es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o 

instal·lacions, s’estableixen a l’annex de la present Ordenança o, si el pressupost presentat per 

l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest 

pressupost. 

 

Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una modalitat 

que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta Ordenança, la base 

del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat 

tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi 

un requisit preceptiu. 

 

4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà de fer 

efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o s’efectui la comunicació 

prèvia o la declaració responsable, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat 

administrativa duta a terme. El termini per a fer l’ingrés del pagament provisional a compte de 

l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació de la concessió de la llicència o de 

la presentació de la comunicació prèvia o de la declaració responsable. 

 

5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada la 

modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una autoliquidació 

complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls establerts a l’annex 

d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de la qual serà el resultat de 

minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions 

anteriors referides a la mateixa obra. Si no es poden aplicar els mòduls, la base es calcularà a 

partir del pressupost modificat i l’import diferencial es determinarà de la mateixa manera que 

en el cas anterior. En tots dos casos s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els 

apartats anteriors. 

 

Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 

autoliquidacions precedents. 

 

6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentat 

comunicació prèvia o declaració responsable, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, 

l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es determinarà 
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d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per pròpia iniciativa o a 

requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un pressupost, visat prèviament 

pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

 

7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 

comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 

davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els documents 

que considerin oportuns per a acreditar el cost hi consignat. 

 

A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que 

resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti 

en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la 

llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que s’hagi establert per als actes 

subjectes a comunicació prèvia o declaració responsable. 

 

8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, l’Ajuntament 

practicarà la liquidació corresponent. 

 

Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el termini 

previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 

 

9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 

d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. Transcorregut el 

període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del deute s’iniciarà el 

període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en 

els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 

 

10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 

verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 

 

Article 9è. Actuacions inspectores i règim sanciona dor 

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 que la desenvolupen. 
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2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin en els procediments de gestió, 

inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es 

preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 

ingressos de dret públic municipals. 

 

Article 10è. Gestió per delegació 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 

parcialment en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran 

aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 

 

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 

de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven d’aquesta 

Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació. 

 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 

Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i 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 han delegat les 

seves facultats en la Diputació. 

 

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de 

Lleida,  l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar 

de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars 

de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 

tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost  aquí 

regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 

serveis municipals ho facin convenient. 

 

Disposició Addicional primera. Modificació dels pre ceptes de l’Ordenança i de les 

referències que fa a la normativa vigent, amb motiu  de la promulgació de normes 

posteriors. 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 

la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
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preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment 

en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final  

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 18 de novembre de 1998, 

començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 1990 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s’han modificat 

restaran vigents. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 

Reguladora de les Contribucions Especials 

 

Article 7è. 

1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 

90 per 100 del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per 

l'establiment o ampliació dels serveis. 

 

3. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 2n., 1, c) d'aquesta 

Ordenança o de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què 

es refereix l'apartat 2,b) del mateix article, la base imposable de les contribucions 

especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions sense perjudici 

de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra 

o servei. En tot cas, hom respectarà el límit del 90 per 100 a què es fa referència en 

l'apartat primer d'aquest article. 

 

Article 8è 

La Corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra 

que hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució 

especial de què es tracti, amb el límit, sempre, del 90 per cent a què es refereix l'article 

anterior. 

 

Article 9è. 
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1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes 

passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb 

les regles següents: 

 

a) Amb carácter general s’aplicar com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana 

i la superfície del solar, atesa la classe d’obra i la similar  alçada i característiques dels 

immobles afectats per l’ obra. 

 

b) Per tal d’aconseguir una equitativa distribució en funció de l’aprofitament de les finques, 

als immobles que siguin cantoners i que estiguin afectats pels dos carrers, se’ls 

aplicarà una fórmula correctora consistent en dividir els metres totals de la superfície 

del solar entre els metres lineals totals de façanes. El resultat es multiplica pels metres 

lineals de la façana afectada.   

 

Total m2 superfície solar/ Σ ml de les façanes = ____ x ml façana afectada. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6 

Reguladora de la prestació del servei de cementiri municipal 

 

Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal, 

la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes 

contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 

 

Article 3. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que 

sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que 

constitueixen el fet imposable de la taxa. 

 

2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 

hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació 

haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a 

l’alta en el registre de contribuents. 
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Article 4. Responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 

Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per  aquesta taxa. 

 

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen 

tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 

 

Article 6. Quota tributària 

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

Tarifa primera. Assignació de sepultures,  i nínxol s 

1. Per cada nínxol de nova construcció a perpetuïtat,................................................. 

2. Per cada nínxol vell, anterior a 1992....................................................................... 

Tarifa segona. Manteniment 

1. Per la conservació i neteja per nínxol, panteó, mausoleu i sepultura a l'any.......... 

 

Tarifa tercera. Altres  

1. Pels qualsevol altre treball a instància de comunicat o bé d’ofici; el cost total per 

hora o fracció de treball personal, municipal o contractat, més el cost total dels 

materials necessaris a l’efecte.  

 

 662,00€ 
 

360,61€ 
      

   12,00€ 

 

 

cost 

servei  

 

Article 7. Acreditament i període impositiu 

1. En els supòsits contemplats en els epígrafs 1r, 2n, 3r. i 4t, relatius a actuacions singulars 

dels serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei, encara que 

s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest servei. 
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2. En el supòsit contemplat en l’ epígraf 5è, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i 

el període impositiu comprendrà l’any natural. 

La quota anual és irreduïble. 

 

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  

1. En els supòsits dels epígrafs 1, 2, 3, 4, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Quan es 

sol·licita la prestació del servei,  es presentarà degudament complimentat l’imprès 

d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import. 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 

declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària 

per a determinar el deute. 

 

2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels ninxols establerta 

en l’epígraf 5è, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï 

l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, 

l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el 

pagament en 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. 

 

Article 9. Notificacions de les taxes 

1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de 

serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, 

amb caràcter previ a la prestació del servei. 

Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés 

incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària. 

 

2. En supòsits de taxa per  conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es notificarà 

personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es 

notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament,  durant el termini d’un mes a comptar des de quinze dies abans de l’inici del 

període de cobrament. 
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3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

Article 10.- Infraccions i sancions 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 

aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  

l’Ordenança General. 

 

Article 11. Gestió per delegació  

 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 

la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 

actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

 

2. L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (en endavant OAGRTL) 

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, inspecció i recaptació que dugui a terme OAGRTL 

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 han delegat les seves 

facultats en la Diputació 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les referències que 

fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgac ió de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 

la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 

preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 

en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 

Reguladora de la taxa de clavegueram 

Article 6.- Quota Tributària 

2. Per treballs d’instal·lació, connexió, desconnexió, trasllat, reparació, detecció, canvis, arquetes, 

etc., en escomesa o instal·lació particular, i qualsevol altre treball a instància de comunicat o bé 

d’ofici; s’abonarà el cost total per hora o fracció de treball personal, municipal o contractat, més el 

cost total dels materials necessaris a l’efecte. 

 

3. En cas d’immobles amb més d’una habitatge o local funcionalment independents, amb divisió 

horitzontal o no, es considerarà una quota individual de connexió i o consum mínim per cada 

unitat de habitatge o local. 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8 

Reguladora dels preus públics. 

No es modifica 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 

Reguladora de la Taxa per l'ocupació de la via públ ica. 

 

Article 1. Fonament i naturalesa  

A l’empara del previst als articles 57, 20.3.g) i 20.3.q) del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat 

amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa 

per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 

puntals, estintols, bastides, murs de contenció, edificacions o cerques, en vies públiques locals 

que es regirà per la present Ordenança fiscal. 

 

Article 2. Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys 

d’ús públic local amb: 

 

b) Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin definitives o 

provisionals, en vies públiques locals 

 

Article 3. Subjectes passius  
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Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix 

l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els qui es 

beneficiïn de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 

 

Article 4. Responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals  a la 

Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 10. Infraccions i sancions 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 

aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  

l’Ordenança General. 

 

Article 11. Gestió per delegació  

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en 

la Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 

actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 

de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 

procediments de liquidació o recaptació.   

 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de 

Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i 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 han delegat les 

seves facultats en la Diputació 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les referències que 

fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgac ió de normes posteriors. 
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Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 

la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 

preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 

en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 

Reguladora de la Taxa per la llicència d’autotaxi. 

No es modifica. 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 

Reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l'empara del previst als articles 133 de la CE, 57 i 20.4 t) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i, de conformitat amb 

el que disposen els articles 15  a 19 d'aquest text legal, aquest Ens Local estableix la taxa per 

la prestació del servei de distribució d’aigua, drets d’enganxament de línia, col·locació i 

utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues,  que es regirà per aquesta ordenança. 

 

Article 4. Responsables  

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei General 

Tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 

supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 

Article 5.- Beneficis fiscals 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari 

que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

 

3.  Tarifa tercera . Altres . Per treballs d’ instal·lació, connexió, desconnexió, trasllat, reparació, 

detecció de fugues interiors, canvi de comptador, claus, arquetes, etc., en escomesa o 

instal·lació particular, i qualsevol altre treball a instància de comunicat o bé d’ofici; s’abonarà el 

cost total per hora o fracció de treball personal, municipal o contractat, més el cost total dels 
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materials necessaris a l’efecte. 

 

4. En cas d’immobles o edificis amb més d’una habitatge o local funcionalment independents, 

amb divisió horitzontal o no, es considerarà una quota individual de connexió i o consum 

mínim per cada unitat de habitatge o local, essent obligatori disposar de comptador individual 

per cada unitat. 

 

Article 7.- Règim de declaració i d’ingrés. 

 

1. La liquidació es practicarà bimensualment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. 

Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina municipal. 

 

2. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la segona 

quinzena del mes natural següent al de finalització del període de pagament en voluntària i 

comprendrà la taxa acreditada pels subministraments de bimestre anterior. 

 

3. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al 

cobrament els rebuts per subministrament regulats en aquest Ordenança, s'iniciarà el 

període executiu que comporta l'acreditament del recàrrec de corresponent i dels 

interessos de demora. 

 

Article 8.- Notificacions de les taxes. 

1. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua de forma continuada i, amb la 

finalitat de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General 

Tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 

 

2. El contribuent podrà consultar, a les oficines de l’Ajuntament, el padró d’aigua que en cada 

moment estigui en fase d’exposició públic. 

 

3. De la quota que bimensualment es liquidarà per consums del període anterior, l’interessat en 

pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet . 

 

4. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui el 

número de comptador instal·lat. 
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Article 9. Gestió per delegació 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Lleida, les normes contingudes als 

articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb 

el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o 

els procediments de liquidació o recaptació.   

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 

Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 

titularitat dels quals correspon als Ens Locals de la província de Lleida que delegaren les 

seves facultats en la Diputació. 

 

Article 10.- Infraccions i sancions. 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General 

Tributària, la seva normativa de desenvolupament i a l’Ordenança General de Gestió, 

Inspecció i Recaptació. 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les referències 

que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promu lgació de normes posteriors. 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 

de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 

remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 

substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 

reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el 9 de 

novembre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data 22 de desembre de 1998, 

regirà a partir de l’ 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació 

o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.  
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 

Reguladora de la taxa per la prestació del servei d e gestió de residus municipals. 

 

Article 1. Fonament i naturalesa . 

A l’ empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’ aquest text legal i la Llei 22/2011, de 29 

de juliol, de residus i sòls contaminats, l’ Ajuntament estableix les taxes pels serveis de 

recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present 

Ordenança. 

 

I – Taxa pel servei de recepció obligatòria de reco llida, transport i tractament de residus 

domèstics 

 

Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 

transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents: 

a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a 

conseqüència de les activitats domèstiques . 

 

b) Recollida, transport i  tractament de les restes vegetals generades en solars sense 

edificar. 

 

c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en  comerços i serveis, com 

a conseqüència d’ activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per 

a usos privats, tals com aparcament, traster o magatzem. 

 

2. Es consideren també residus domèstics : els que es generen en les llars d’aparells 

elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes 

procedents d’ obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus 

procedents de neteja de vies publiques; zones verds; àries recreatives i platges; 

animals domèstics morts i vehicles abandonats 

 

Article 3. Subjectes passius 
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1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció 

obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones físiques o 

jurídiques i les entitats a què es refereix l’ article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin 

o utilitzin els habitatges, o els locals o solars  situats en places, carrers o vies públiques on es 

presta el servei a que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d’ usufructuari, 

d’ arrendatari , fins i tot, a precari. 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 

habitatges, locals o solars,  el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els 

usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 

Article 4. Responsables 

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la 

Llei General tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 5. 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: 

2.1 Habitatges  EUROS 

Per cada habitatge 

S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de 

Caràcter familiar. 

En cas d’immobles amb més d’un habitatge o local funcionalment 

independent, amb divisió horitzontal o no, es considerarà una quota 

individual per cada unitat d’habitatge o local. 

65,00€ 

 

Article 6. Acreditament 

1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització 

del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el 
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servei municipal de gestió de residus domèstics en els carrers o llocs on figurin els habitatges 

utilitzats pels contribuents o els locals o solars  subjectes a la taxa aquí regulada estigui 

establert i en funcionament. 

 

2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer 

dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits 

d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a 

aquesta circumstància. 

 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 

Article 7. Règim de declaració i ingrés 

1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, 

els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest 

efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els 

correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior. 

 

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades 

que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte 

a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi produït la variació. 

 

El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï 

l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. 

 

II  - Taxa pel servei, de recepció voluntària, de r ecollida, transport i tractament dels 

residus comercials 

 

Article 8. Fet imposable 

1. Són serveis municipals complementaris,   susceptibles de ser prestats pel sector privat     –

autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria 

de residus-,  la recollida, transport i tractament  dels residus comercials.  

 

2.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials,  la 

prestació dels serveis següents: 
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a) Recollida, transport i  tractament  de residus comercials no perillosos 

b) Recollida, transport i  tractament i de residus  domèstics generats per les indústries 

 

3  A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’ activitat 

pròpia del comerç, al detall i a l’engròs,  dels serveis de restauració i bares, de les oficines i els 

mercats, així com de la resta del sector  serveis. 

 

4. La taxa  establerta a l’ apartat 2.a) d’ aquest article és incompatible amb la taxa prevista a l’ 

article 2.1.b) de l’ Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels 

residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la 

realització d’ activitats domèstiques en locals comercials inactius. 

 

Article 9. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a 

l’article 8 d’aquesta Ordenança,  les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que: 

 

a) sol·licitin la prestació del servei. 

 

b)  Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del servei. 

 

2. A aquests efectes, els titulars d’ activitats que generin residus comercials o domèstics 

generats per les industries  que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent del 

establert per l’ Ajuntament, estan obligats a  acreditar que tenen  contractat amb un gestor 

autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament 

s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta 

ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del 

residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor. 

 

Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de febrer de 

cada any. 

3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament 

considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i domèstics 
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generats per les industries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament que té establert 

la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.  

 

4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on 

s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes 

satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 

Article 10. Responsables 

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la 

Llei General tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 11. Quota tributària 

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del  servei de  recollida, transport i tractament 

de residus comercials  consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que es determinarà 

en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat 

generadora del  residu, 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: 

Epígraf primer. Establiments d’alimentació   

A) Supermercats, economats i cooperatives 95,00€ 

B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses 95,00€ 

C) Peixateries, carnisseries i semblants 95,00€ 

Epígraf quart. Establiments de restauració   

A) Restaurants 95,00€ 

B) Cafeteries, bars 95,00€ 

D) Altres locals no expressament tarifats 95,00€ 

 

Article 12.  Acreditament i període impositiu 

1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials 

es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei. 
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2. Quan la duració temporal del servei  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 prestació del servei; en aquest cas el període impositiu 

s’ajustarà a aquesta circumstància.  

 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 

Article 13. Règim de declaració i ingrés 

1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del  servei de   

recollida transport i tractament de residus comercials vindran obligats a practicar 

l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de formular 

la sol·licitud del servei. 

 

Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del 

servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el 

període que aquest determini. 

 

2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 9.2 de la present Ordenança que  

figuressin a 31-12-2011 com a subjectes passius de la taxa per recollida, transport i  

tractament  de residus   i no acreditin la contractació del servei de gestió del residu  amb un 

gestor autoritzat,  romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta 

en la present Ordenança,  aprovi l’Ajuntament. 

  

Article 14. Infraccions i sancions 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades 

en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària 

i l’Ordenança General. 

 

Article 15. Gestió per delegació 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació  del tribut han estat delegades total o parcialment  en la 

Diputació de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 

actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
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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 i recaptació.   

 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària 

s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals 

correspon als Municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la 

Diputació. 

 

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de 

Lleida  l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar 

de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars 

de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 

tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí 

regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 

serveis municipals ho facin convenient. 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes d e l'ordenança i de les referències que 

fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgac ió de normes posteriors 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 

la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 

preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 

en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten. 

 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, va ser aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el 5 de 

novembre de 1990 i quedà definitivament aprovada el 27 de desembre de 1990. Començarà a 

regir a partir de la seva publicació al BOP de Lleida, i continuarà vigent mentre no se n’acordi 

la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran 

vigents.  
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 

Reguladora de la Taxa per expedició de documents ad ministratius.  

 

Article 6. Quota tributària 

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la 

naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes 

següents: 

Epígraf 4. Documents Cadastrals.   

Certificat electrònic de dades cadastrals  protegides i de cartografia 

digital, referida a bens immobles de la seva titularitat que radiquin 

al terme de Sudanell, per cada certificat 

4,00 € 

certificat electrònic de dades cadastrals no 

protegides i de cartografia digital, referida a finques del municipi, 

per cada finca. 

2,00 € 

Epígraf 5. Documents relatius a ser veis d’urbanisme   

1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis 100,00 

2. Per cada certificat d’ aprofitament urbanístic 40,00 € 

3.Per cada Informe sobre característiques terrenys o  consulta per 

a edificació a instancia part. 

20,00 € 

7. Per l’expedició d’una llicència d’ obra menor 20,00 € 

8. Per l’expedició d’una llicència d’ obra major 60,00 € 

9. Per l’expedició d’una llicència de parcel·lació. 40,00€ 

10. Llicència de primera ocupació 0,25% sobre la base de 

l’ICIO. 

11.Per cada CD amb informació urbanística 3,00€ 

Epígraf 6. Documents relatius a serveis ambientals   

Exped llicència ambiental annex I 150,00 € 

Expedient llicència ambiental annexII 75,00 € 

Exped llicències ambiental annex III 50,00 € 

Exped règim comunicació 50,00 € 

Exped llicència obertura establiments 50,00 € 

Exped revisió llicència annex I 75,00 € 
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Exped revisó llicència annex II 38,00 € 

Exped revisió llicència annex III 25,00 € 

Exped revisió règim comunicació 25,00 € 

Exped modif no substancial annex I 75,00 € 

Exped modif no substancial annex II 38,00 € 

Exped modif no substancial annex III 25,00 € 

Exped modif no substancial reg comunicació 15,00 € 

Epígraf 7. Fax   

1. Per cada full que es rebi o s’enviï per Espanya 0,50€ 

2. per cada full que es rebi o s’envii de fora d’Espanya. 1,00€ 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 

Reguladora de la Taxa per aprofitament especial per  empreses suministradores.  

 

Article 1r. Fonament i naturalesa. 

A l'empara del que preveuen els articles 57, 20 i 24.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, es regula la taxa 

per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies 

públiques municipals, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que 

resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es 

regirà per aquesta Ordenança fiscal. 

 

Article 2n. Fet imposable. 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 

aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a 

favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de 

subministraments que resultin d'interès general o afectin la generalitat o una part important del 

veïnat. 

 

2. L'aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del 

servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal · lacions o xarxes que materialment 

ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el 

titular d'aquelles. 
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3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 

subministraments d'aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, i altres mitjans de comunicació, que 

es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes fixes que ocupen el domini públic 

municipal. 

 

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l'exclusió expressa de 

l'exacció d'altres taxes derivades de la utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en 

el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la prestació dels serveis 

de subministraments d'interès general. 

 

Article 3r. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 

que resultin d'interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals 

com les de proveïment d'aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres 

anàlegs, així com també les empreses que exploten la xarxa de comunicació mitjançant 

sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu 

caràcter públic o privat. 

 

A aquests efectes, s'inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses 

distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. 

 

2. Tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores a què es 

refereix l'apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals 

s'efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d'ús, 

accés o interconnexió a les mateixes. 

 

3. També seran subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que 

prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació en el mercat, d'acord amb el que 

preveuen els articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre , general de 

telecomunicacions. 

 

4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es 

preveu en els apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la 
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volada de la via pública, regulada en l'Ordenança fiscal corresponent. 

 

Article 4t. Successors i responsables. 

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

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

solidàriament fins els límits següents: 

 

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

pendents. 

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

correspongui. 

 

Podran transmetre els deutes acreditats en la data d'extinció de la personalitat jurídica de la 

societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d'extinció o 

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

beneficiàries de l'operació. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l'article 

35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 

destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars d'aquestes entitats. 

 

4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 

quals es refereixen els apartats anteriors s'exigiran als successors d'aquelles, fins al límit del 

valor de la quota de liquidació que els correspongui. 

 

5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents: 

 

a) Les que siguin causants o col · laborin activament en la realització d'una infracció tributària. 

La seva responsabilitat s'estén a la sanció. 

 

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general 

tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
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c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d'explotacions econòmiques, per 

les obligacions tributàries contretes per l'anterior titular i derivades del seu exercici. 

 

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

 

6. Respondran subsidiàriament del deute tributari: 

 

a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els 

actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins 

els límits següents: 

 

- Quan s'ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 

sancions. 

 

- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es 

trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu 

pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament. 

 

b) Els integrants de l'administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no 

haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions tributàries 

meritades amb anterioritat. 

 

7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la 

Llei general tributària. 

 

Article 5è. Altres serveis diferents de la telefoni a mòbil - Base imposable i quota 

tributària 

1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies 

públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l'aprofitament especial del domini 

públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d'ingressos bruts procedents de la 

facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats 

assenyalades en l'article 3 d'aquesta Ordenança. 
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2. Quan per al gaudiment de l'aprofitament especial a què es refereix l'apartat anterior, el 

subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per 

la xifra d'ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats 

que hagi d'abonar al titular de la xarxa, per l'ús de la mateixa. 

 

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la 

facturació aquells que, sent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com 

a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de 

l'activitat ordinària; només s'exclouran els ingressos originats per fets o activitats 

extraordinàries. 

 

A títol enunciatiu, tenen la consideració d'ingressos bruts les facturacions pels conceptes 

següents: 

 

a) Subministraments o serveis d'interès general, propis de l'activitat de l'empresa que 

corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 

 

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei 

d'interès general propi de l'objecte de l'empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en 

marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal · 

lacions propietat de l'empresa. 

 

c) Lloguers, canons, o drets d'interconnexió percebuts d'altres empreses subministradores de 

serveis que utilitzin la xarxa de l'entitat que té la condició de subjecte passiu. 

 

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l'ús dels comptadors, o altres mitjans 

utilitzats en la prestació del subministrament o servei. 

 

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l'activitat pròpia de les empreses 

subministradores. 

 

4. No s'inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 

graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no 
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constitueixin un ingrés propi de l'entitat que és subjecte passiu de la taxa. 

 

5. No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 

següents: 

a) Les subvencions d'explotació o de capital que les empreses puguin rebre. 

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 

contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits 

en l'apartat 3. 

 

c) Els ingressos financers, com interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga. 

d) Els treballs realitzats per l'empresa per al seu immobilitzat. 

e) Les quantitats procedents d'alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni. 

 

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 

assenyalades en l'article 3 d'aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes 

establertes, o que pugui establir l'Ajuntament, per la prestació de serveis o realització 

d'activitats de competència local, de les que les esmentades empreses siguin subjectes 

passius. 

 

7. La quantia de la taxa es determina aplicant el 1,5 per 100 a la base imposable definida en 

aquest article. 

 

Article 6è. Període impositiu i meritació de la tax a. 

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural llevat dels supòsits d'inici o cessament en 

la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del 

subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a 

les regles següents: 

 

a) En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres 

que resten per finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l'alta. 

b) En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als 

trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent aquell en què s'origina el 

cessament. 
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2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments 

següents: 

 

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol 

· licitar la llicència corresponent. 

 

b) Quan el gaudiment de l'aprofitament especial a què es refereix l'article 1 d'aquesta 

ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s'ha iniciat l'esmentat 

aprofitament. A aquest efecte, s'entén que ha començat l'aprofitament especial quan s'inicia la 

prestació de serveis als usuaris que ho sol · licitin. 

 

3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen 

durant diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el 

període impositiu comprendrà l'any natural. 

 

Article 7è. Règim de declaració i ingrés. 

1. Respecte als serveis de subministrament regulats en l'article 6è d'aquesta Ordenança, 

s'estableix el règim d'autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat 

trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural a què es 

refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d'interès general, 

comporta l'obligació de fer constar aquesta circumstància en l'autoliquidació del trimestre 

corresponent així com la data de finalització. 

 

2. Es podrà presentar la declaració final l'últim dia del mes següent o l'immediat hàbil posterior 

a cada trimestre natural. Es presentarà a l'Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de 

subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d'ingressos percebuts 

per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l'article 6.3 d'aquesta 

Ordenança. L'especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l'esmentat article, 

inclourà la identificació de l'empresa o empreses subministradores de serveis a les que s'hagi 

facturat quantitats en concepte de peatge. 

 

La quantia total d'ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l'apartat a) de 
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l'esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o 

altres instruments de mesura, instal · lats en aquest Municipi. 

 

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d'acreditar la quantitat satisfeta als titulars 

de les xarxes per tal de justificar la minoració d'ingressos a què es refereix l'article 6.2 

d'aquesta Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l'empresa o 

entitat propietària de la xarxa utilitzada. 

 

4. S'expedirà un document d'ingrés per a l'interessat, que li permetrà satisfer la quota en els 

llocs i terminis de pagament que s'indiquin. 

 

Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts es derivi una 

liquidació de quota inferior a 6 euros, s'acumularà a la següent. 

 

5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d'aquest article 

comportarà l'exigència dels recàrrecs d'extemporaneïtat, segons el que preveu l'article 27 de la 

Llei general tributària. 

 

6. L'empresa "Telefónica de España, SAU", a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols 

habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la 

taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació del 1,9% dels seus ingressos 

bruts que satisfà a aquest Ajuntament. 

 

Article 8è. Infraccions i sancions. 

1. La manca d'ingrés del deute tributari que resulta de l'autoliquidació correcta de la taxa dins 

els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada en 

l'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa 

l'esmentat article. 

 

2. La resta d'infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 

inspecció i recaptació d'aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que es preveu 

en la Llei general tributària, el Reglament general de les actuacions i els procediments de 

gestió i inspecció tributàries, aprovat pel Reial decret 1065/2007 i en l'Ordenança General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
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3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents 

necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquesta taxa constitueix una infracció 

tributària tipificada en l'article 192 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà 

segons disposa l'esmentat article. 

 

Disposició addicional 1a.  Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 

que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promu lgació de normes posteriors  

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 

de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 

remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i / o 

substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i 

reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final. 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 27 d'octubre de 2011 i que ha quedat definitivament aprovada en data ...., regirà 

des del dia 1 de gener de 2012. i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 

expressa. 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 

Reguladora del Preu públic per l’accés a internet v ia WI-FI. 

 

No es modifica. 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 

Reguladora de la Taxa per l’accés a les sessions de  ball i altres activitats recreatrives 

municipals.  

No es modifica. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 

Reguladora de la Taxa per la prestació de servei de  veu pública , 

 

Article 1er. Fonament i naturalesa 

De conformitat amb el que es preveu a l’article 117, en relació amb l’article 41.1.B), ambdós de 

la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi 
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estableix el preu pública per la prestació del servei de veu pública, que es regirà per aquesta 

ordenança. 

 

Article 2on. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització del servei de veu pública municipal 

mitjançant el sistema de megafonia instal·lat a la vila de Sudanell, amb finalitats particulars i a 

instància dels interessats. 

 

2. No estan subjectes a aquesta taxa les associacions amb la seu social a Sudanell. 

 

Article 3r. Quantia 

La quantia per la taxa per la difusió de notícies i anuncis per mitjà de veu pública o pregoner, 

serà de 1,20 euros, per cada torn i anunciant. 

 

Article 4t. Obligació de pagament. 

1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix quan s’autoritza 

la prestació del servei, atenent la petició formulada de l’interessat. 

2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà quan es retiri l’autorització corresponent. 

 

Article 5è. Gestió 

Els interessats en què se’ls presti el servei a què es refereix aquesta ordenança, presentaran 

davant d’aquest municipi una sol·licitud detallada sobre la naturalesa, el contingut, i l’extensió 

del servei desitjat. 

 

Queden derogades les següents ordenances fiscals 

 

• Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'arranjament 

de camins. 

• Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la prestació del servei 

d'escorxador municipal. 

• Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per llicènica d’obertura d’establiments. 

 

 


