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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ 
EDICTE PUBLICACIÓ DEFINITIVA 11191 
Finalitzat el termini per presentar reclamacions contra l'acord 
d'aprovació inicial adoptat per l'Ajuntament en sessió de 6 
d'octubre de 1998 publicat en el B.O.P. núm. 130 de data 29 
d'octubre de 1998, relatiu a l'aprovació provisional sobre modi
ficació ordenances fiscals per a l'exercici de 1999 i adaptació a 
la Llei 25/1988, de 13 de juliol, de modificació del règim legal 
de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions 
patrimonials de caràcter públic, sense que s'hagi formulat cap 
tipus de reclamació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 
39/1998 d'Hisendes Locals, aquest acord es considera elevat a 
definitiu, fent-se públic la modificació de les ordenances fiscals 
transformades, amb indicació dels articles i apartats modificats 
del text publicat al Butlletí Oficial de la Província, les referèn
cies del qual s'assenyalen a la respectiva ordenança. 
Contra els acords definitius solament es pot interposar recurs 
contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
Rosselló, 18 de desembre de 1998. 
L'Alcalde, Genis A. Casanovas Jover. 

A) Ordenances Fiscals transformades de preu públic a "taxa ", 
amb les modificacions de tarifes acordades 

per a l'exercici de 1999. 

Ordenança fiscal núm. 9 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA, GAS, ELECTRICITAT 

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 58 i 20.4.t de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de con
formitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució 
d'aigua, gas, electricitat i altres proveïments públics, inclosos 
drets de connexió.. 
Article 2. Fet imposahle 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis 
públics per distribució d'aigua, gas, electricitat i altres submi
nistraments públics, inclosos els drets de connexió de línies i 
col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, 
quan els serveis o subministraments siguin prestats per 
l'Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingu
des a l'article 6 de la present Ordenança. 
Article 3. Subjectes passius 
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, pels serveis de distribució, o 
connexió a la xarxa, d'aigua, gas, electricitat i altres proveï
ments públics que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Or
denança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants de habitatges i 
locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propieta
ris tindran la condició de substituts del contribuent. 
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la 
taxa sobre el beneficiaris. 
Article 4. Responsables 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les 
persones que siguin causants d'una infracció tributària o que 
col·laborin a cometre-la. 

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o 
econòmiques a què es refereix l'article 33 de la Llei General 
Tributària respondran solidàriament en proporció a !cs seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries 
d'aquestes Entitats. 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les 
seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o 
partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i 
fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués 
adjudicat. 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar 
els actes de la seva incumbència per al compliment de les obli
gacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels 
deutes següents: 
Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de 
la sanció. 
Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del 
deute exigible. 
En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de 
l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de 
cessament. 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord 
amb el procediment previst a la Llei General Tributària. 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que des
tinin els subministraments, i serveis objecte d'aquesta taxa per a 
l'exercici d'explotacions i activitats econòmiques, podran exi
gir-se a les persones que succeeixin al deutor en l'exercici de 
l'activitat econòmica. 
7. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat 
econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar 
de l'Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de 
l'exercici de l'explotació esmentada. 
Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el 
sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes exis
tents en la data d'adquisició de l'explotació econòmica. 
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 a aquesta taxa. 
Article 6. - Quota tributària 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 

Tarifa primera. Subministrament aigua 
A. Consum domèstic 
Aigua habitatge 
B. Consum granges 
Aigua granges de boví i porquí 
Aigua altres granges 
C. Consum industrial 
Aigua comerç, bars, cinemes i indústries de 
menys de 5 treballadors 
Aigua indústries de més de 5 treballadors 
Aigua altres no inclosos en aquest epígraf 

Pessetes 

5.841 

38.183 
27.000 

6.921 

38.183 
6.921 

Tarifa segona. Connexions i d'altres 
Drets d'escomesa a la xarxa general immoble 
Per cada habitatge o local de negoci 

Pessetes 
18.750 
12.500 

2. Tindrà la consideració de consum domèstic l'aigua subminis
trada a habitatges i habitatges familiars, per a ús exclusiu de les 
persones que l'habitin. 
3. Tindrà la consideració de consum industrial l'aigua submi
nistrada a instal·lacions i edificis que estiguin destinats a activi-
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tats industrials o comercials, o que l'activitat que s'hi desenvo
lupi estigui subjecta a l'impost sobre Activitats Econòmiques. 
4. Sobre aquestes tarifes s'aplicarà l'IVA corresponent. 
Article 7. Acrediíament i període impositiu 
La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, entenent-se 
iniciada la mateixa: 
a) En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència 
d'escomesa, si el subjecte passiu la realitzés expressament. 
b) Des que tingui lloc l'efectiva escomesa de la xarxa d'aigua 
municipal. L'acreditació per aquesta modalitat de la taxa es produi
rà amb independència de què s'hagi obtingut o no la llicència 
d'escomesa i sense perjudici de la iniciació de l'expedient admi
nistratiu que pugui instruir-se per la seva autorització. 
c) Des què s'iniciï la prestació del servei, amb periodicitat. 
3. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de 
l'article anterior, s'exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es for
muli la sol·licitud. 
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les 
declaracions d'alta i baixa al cens de subjectes passius de la taxa, 
en el termini inclòs entre la data en què es produeixi la variació en 
la titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. 
Aquestes últimes declaracions sorgiran efecte a partir de la primera 
liquidació que es practiqui una vegada finalitzat el termini de pre
sentació de les susdites declaracions d'alta i baixa. 
La inclusió inicial a! Cens es farà d'ofici una vegada concedida la 
llicència d'escomesa de la xarxa. 
2. Les quotes s'acreditaran el primer dia de cada any natural. 
3. En el supòsit de llicència d'escomesa, el contribuent formularà 
l'oportuna sol·licitud i els serveis tributaris d'aquest Ajuntament, 
una vegada aquella concedida, realitzaran la liquidació que proce
deixi, que serà notificada per l'ingrés directe en la forma i terminis 
que assenyali el Reglament General de recaptació. 
4. El cobrament de les quotes s'efectuaran un cop cada any, 
mitjançant rebut derivat del Cens.-
Article 9. Notificacions de les taxes 
1. La notificació del deute tributari 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, es practicarà liquidació comple
mentària. 
2. En supòsits d'exigibilitat de la taxa per subministraments conti
nuats, 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. 
3. A l'empara del que preveu la Disposició Transitòria segona 
de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades en 
aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació 
dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de 
notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa 
coincideixi amb l'obligat al pagament del preu públic al que 
substitueix. 
4. 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 contiibu-
ents. 
5. 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 d' 1 de gener. 
6. De la quota que anualment es liquidarà l'interessat pot obtenir 
informació personal, escrita, telefònicament durant la quinzena 
anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de ia taxa. 

7. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament 
l'interessat hagi aportat una contrasenya identificatíva particular. 
Article 10. Gestió per delegació 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada o es delega en la Diputa
ció 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 adminis
tratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitza
cions 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 nor
mativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, 
la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
Article 11.- Infraccions i sancions 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran en 
matèria tributaria es regiran pel disposat a la Llei General Tri
butària, la seva normativa de desenvolupament. 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha 
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 6 
d'octubre de 1998 i definitivament de forma automàtica en no 
haver-se presentat cap reclamació dins del preceptiu termini 
d'exposició publica de 30 dies , entrarà en vigor el mateix dia de 
la seva publicació en el Butíletí Oficial de la Província i serà 
aplicable a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o la seva derogació expresses. 
L'Alcalde (il·legible). 
El Secretari (il·legible). 

Ordenança físcai núm. 10 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CASES DE 

BANY, DUTXES, PISCINES 
I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 58 i 20.4,0 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest 
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació 
dels serveis de cases de bany, dutxes, piscines i instal·lacions 
anàlogues, que es regira per la present Ordenança Fiscal. 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del serveis de 
cases de bany, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues. 
Article 3. Subjectes Passius . 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta orde
nança els qui es beneficiïn del servei prestat per aquest Municipi 
a què es refereix l'article anterior. 
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 1 i 2. Piscines, banys. 

Entrades cnuaues 
Entrada al recinte per un dia de les persones de 8 a 12 anys 

Pessetes 
250 
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Entrada al recinte per un dia de les persones de 13 a 65 anys 
Entrada al recinte per un dia de les persones de més de 65 anys 

400 
300 

Abonaments temporada 
De les persones de 8 a 12 anys 
De les persones de 13 a 65 anys 
De les persones de més de 65 anys 

Pessetes 
1500 
3000 
2000 

Epígrafs. Altres instal·lacions anàlogues 
Arrendament o ús de pista poliesportiva amb il·luminació 
(hora 0 fracció) 

Pessetes 

1000 

Article 5.- Obligació de pagament. 
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenan
ça neix des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o acti
vitats especificats a l'article anterior. 
El pagament de la taxa pels serveis singulars relacionats 
s'efectuarà en el moment d'entrar en el recinte de què es tracti o 
quan es sol·liciti el lloguer dels objectes a què es refereix 
l'epígraf 3. 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha 
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 6 
d'octubre de 1998 i definitivament de forma automàtica en no 
haver-se presentat cap reclamació dins del preceptiu termini 
d'exposició publica de 30 dies i , entrarà en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà 
aplicable a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
0 la seva derogació expresses. 
L'Alcalde (il·legible). 
El Secretari (il·legible). 

Ordenança'fiscal núm. 11 
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, 

EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 58 i 20.3.e , g, j i k de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text 
legal, aquest Ajimtament estableix la taxa per ocupacions del sub
sòl, el sòl i la volada de la via pública que es regirà per la present 
ordenança fiscal. 
Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o 
l'aprofitament especial del domini públic local que deriva de les 
ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que 
s'especifiquen en les tarifes que es contenen a l'article 6 d'aquesta 
ordenança. 
Article 3. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com 
les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributà
ria, a favor de les quals s'atorguin les llicències d'ocupació, o els 
que disfrutin, utilitzin o es beneficiïn de l'aprofitament del domini 
públic local en els supòsits contemplats en el fet imposable. o es 
beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense 
l'autorització corresponent. 
2. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant més 
de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un 
representant com a domicili en territori espanyol, als efectes de 
les seves relacions amb la Hisenda Pública. 
Article 4. Responsables 

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les 
persones que siguin causants d'una infi·acció tributària o que 
col·laborin a cometre-la. 
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o eco
nòmiques a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària 
respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 
participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats. 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les 
seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o 
partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i 
fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués 
adjudicat. 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar 
els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligaci
ons 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 ces
sament. 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord 
amb el procediment previst a la Llei General Tributària. 
6. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porti 
aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local, el 
beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a què hagués 
lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives 
despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu 
import. 
Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en 
quantia igual al valor dels béns destruïts o l'import del deteriora
ment dels danyats. 
L'Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indem
nitzacions i reintegrament a què es refereix el present apartat 
Article 5. Beneficis fiscals 
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no esta
ran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a 
gaudir del 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'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació 
del deute. 
Article 6. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa serà el resultat d'aplicar les tarifes contin
gudes als apartats següents: 
Malgrat l'expressat anteriorment, per a les empreses explotado
res de serveis de subministrament que afectin a tota o una part 
important del veïnat, la quantia de la taxa regulada en aquesta 
ordenança consistirà, en tot cas, i sense cap excepció, amb l'I,5 
per cent dels ingressos bruts procedents de la facturació que 
aquestes empreses obtinguin anualment en aquest terme munici
pal. 
La quantia d'aquesta taxa que pogués correspondre a Telefònica 
de Espaíla S.A., està compresa en la compensació en metàl·lic 
de periodicitat anual a què es refereix l'apartat 1 de l'article 4t 
de la Llei 15/87, de 30 de juliol (disposició addicional vuitena 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre). 
Les taxes regulades en aquesta ordenança exigible a les Empreses 
explotadores de subministres són compatibles amb el Impost de 
Construccions Instal·lacions i Obres altres taxes establertes o que 
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pugui establir l'Ajuntament, per la prestació de serveis o realització 
d'activitats de competència local, de las que les mencionades 
empreses puguin ser subjectes passius. 
Epígraf 

I.- Pals i similars sobre la via pública 
2.- Sortidor de gasolina i similars a la via pública o 
terrenys municipals 
3.- Dipòsits i similars al subsòl 
4.- Aparells o màquines de venda d'expedició automàtica 
de qualsevol producte o servei no especificat en altres 
epígrafs a l'any 

Pessetes 
1.200 m.l./mes. 

6,6 dia/ m2. 

6,6 dia/ m2. 

25.000 

Grues: 

1. Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o ploma de 
la qual ocupi, en el seu recorregut, la volada de la via pública 

Pessetes 

1.000 

Altres instal·lacions diferents de les que s'inclouen en les tarifes 
anteriors 
4. Quan per a l'autorització de la utilització privativa s'utilitzin 
procediment de licitació pública, l'import de la taxa vindrà deter
minat pe! valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la 
concessió, autorització o adjudicació. 
Article 7. Acreditament 
1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització privativa o 
l'aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s'entén que 
coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 
sol·licitada. 
Tractant-se de concessions o aprofitaments ja autoritzats , el dia u 
de cada any 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipo
sitar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització 
per a gaudir de les ocupacions del domini públic local regulades a 
l'article anterior. 
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 d'aquest aprofitament. 
Article 8. Període impositiu 
1. Quan r 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'I 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: 
3. Quan s'iniciï l'activitat en el primer semestre, s'abonarà en 
concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si 
l'inici de l'activitat té lloc en el segon semestre de l'exercici es 
liquidarà la meitat de la quota anual. 
4. Si es cessa en l'activitat durant el primer semestre de l'exercici 
procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessa
ment té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat 
alguna. 
5. Quan no s'autoritzi 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 9. Règim de declaració i ingrés 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 
2. Quan es presenta la sol·licitud d'autorització per a gaudir de la 
utilització privativa o aprofitament especial es presentarà deguda
ment complimentat l'imprès d'autoliquidació de la taxa. 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal com
petent els elements de la declaració a l'objecte que el fiíncionari 
municipal competent presti l'assistència necessària per a determi
nar el deute. 
3. S'expedirà un abonaré a l'interessat, a l'objecte que pugui satis
fer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els 
llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
4. Tractant-se d'utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exer
cicis, 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 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. 
5. 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. 
6. La taxa prevista en el punt 2 de l'article 6, serà satisfeta per les 
empreses explotadores, per a les empreses explotadores de ser
veis de subministrament que afectin a tota o una part important 
del veïnat, tant quan siguin propietàries de la xarxa que materi
alment ocupa el subsòl ,vol i sòl , com en el supòsit que utilitzi 
xarxes que pertanyent a un tercer 
Article 10. Notificacions de les taxes 
1. En supòsits d'aprofitaments especials continuats que s'estenguin 
a varis exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic, 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 l'exposició pública del padró en el 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel període que es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província. 
2. A l'empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la 
Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta 
Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors 
preus públics no estan subjectes al requisit de notificació indivi
dual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb 
l'obligat al pagament del preu públic al que substitueix. 
Article 11. 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 adminis
tratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitza
cions 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 nor
mativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, 
la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha 
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 6 
d'octubre de 1998 i definitivament de forma automàtica en no 
haver-se presentat cap reclamació dins del preceptiu termini 
d'exposició publica de 30 dies, entrarà en vigor el mateix dia de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà 
aplicable a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o la seva derogació expresses. 
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L'Alcalde (il·legible). 
El Secretari (il·legible). 

Ordenança fiscal núm. 12 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

DE VEU PÚBLICA 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 58 i 20..4.e. de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest 
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació 
del Servei de Veu Pública. 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del serveis de 
la veu pública, en els termes especificats en les tarifes contingu
des a l'article 4 de la present ordenança. 
Article 3. Subjectes Passius. 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta orde
nança els qui es beneficiïn del servei prestat per aquest Munici
pi, a què es refereix l'article anterior. 
Article 4. Quantia. 
La quantia de la taxa per la difusió de notícies per mitjà de la 
veu pública, serà de 300 ptas. per cada pregó i anunciant. 
Article 5.- Obligació de pagament. 
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta orde
nança neix quan s'autoritzat la prestació del servei , atenent la 
petició formulada per l'interessat. 
El pagament s'efectuarà quan es retiri l'autorització correspo
nent. 
Article 6. Gestió. 
Els interessats que se'ls presti el servei a què es refereix aquesta 
ordenança presentaran davant d'aquest municipi sol·licitud 
detallant naturalesa, contingut i extensió servei desitjat. 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha 
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 6 
d'octubre de 1998 i definitivament de forma automàtica en no 
haver-se presentat cap reclamació dins del preceptiu termini 
d'exposició publica de 30 dies, entrarà en vigor el mateix dia de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà 
aplicable a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
0 la seva derogació expresses. 
L'Alcalde (il·legible). 
El Secretari (il·legible). 

Ordenança fiscal núm. 13 
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS 
D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES 

AMB FINALITAT LUCRATIVA 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 58 i 20.3.1 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa que es regirà per la 
present ordenança fiscal. 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del 
domini públic local que té lloc mitjançant l'ocupació de terrenys 
d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en els 

supòsits previstos a l'article 6 d'aquesta Ordenança. 
Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com 
les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributà
ria a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es benefi
ciïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització 
corresponent. 
Article 4. Responsables 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les 
persones que siguin causants d'una infracció tributària o que 
col·laborin a cometre-la. 
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o eco
nòmiques a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària 
respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 
participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats. 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les 
seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o 
partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i 
fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués 
adjudicat. 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar 
els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligaci
ons 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 ces
sament. 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord 
amb el procediment previst a la Llei General Tributària. 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin 
sol·licitat la llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en 
exercici d'explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a 
les persones que succeeixin al deutor en l'exercici de l'activitat 
econòmica. 
7. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat 
econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de 
l'Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de 
l'exercici de l'explotació esmentada. Cas que la certificació 
s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de 
responsabilitat pels deutes existents en la data d'adquisició de 
l'explotació econòmica. 
Article 5. Beneficis fiscals 
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no esta
ran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a 
l'ocupació de l'ús públic local amb els materials descrits a l'article 
1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten 
directament i per a altres usos que immediatament interessen a la 
seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
2. No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació 
del deute. 
Article 6. Quota tributària 
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les 
tarifes contingudes als apartats següents: 

Terrasses en places públiques any 
Altres 

Pessetes 
20.000 
10.000 

Regies particulars d'aplicació: 
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a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no era sencer, 
s'arrodonirà per excés per obtenir la superfícies ocupada. 
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, 
separadors, barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una 
superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es 
prendrà la superior com a base de càlcul. 
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a tot 
l'any natural, i temporals, quan el període comprengui una part de 
l'any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització 
administratives es consideren anuals. 
Article 7. Acreditament 
1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï el gaudiment de l'aprofitament 
especial, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix 
amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipo
sitar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització 
per a gaudir de l'aprofitament especial. 
3. Quan s'ha produït el gaudiment de l'aprofitament especial sense 
sol·licitar llicència, l'acreditament de la taxa té lloc en el moment 
de l'inici d'aquest aprofitament. 
Article 8. Període impositiu 
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s'ha autoritzat 
es dugui a terme l'ocupació de la via pública mitjançant taules i 
cadires amb finalitat lucrativa. 
2. Quan no s'autoritzi l'ocupació esmentada al punt anterior, o per 
causes no imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de 
l'aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta. 
Article 9. Règim de declaració i ingrés 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 
2. Quan es presenta la sol·licitud d'autorització per a l'ocupació de 
la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa es pre
sentarà degudament complimentat l'imprès d'autoliquidació de la 
taxa. 
Alternativament, poden presentar-se en ei Servei Municipal com
petent els elements de la declaració a l'objecte que el funcionari 
municipal competent presti l'assistència necessària per a determi
nar el deute. 
3. S'expedirà un abonaré a l'interessat, a l'objecte que pugui satis
fer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els 
llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 
Article 10. 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 adminis
tratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitza
cions 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 nor
mativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, 
la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha 
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 6 
d'octubre de 1998 i definitivament de forma automàtica en no 
haver-se presentat cap reclamació dins del preceptiu termini 
d'exposició publica de 30 dies entrarà en vigor el mateix dia de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà 
aplicable a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu període de 

vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
0 la seva derogació expresses. 
L'Alcalde (il·legible). 
El Secretari (il·legible). 

Ordenança fiscal núm. 14 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES 

DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS 
SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC 

I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS 
I RODATGES CINEMATOGRÀFICS 

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 58 i 20.3.n de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic que es 
regirà per la present ordenança fiscal. 
Article 2. Fet imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del 
domini públic local que beneficia de mode particular els subjectes 
passius i que es produeix per la instal·lació de parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús 
públic i indústries del càrrec i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídi
ques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei 
General Tributària a favor de les quals s'atorguin les llicències 
per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet 
imposable d'aquesta taxa. 
Article 4. Responsables 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les 
persones que siguin causants d'una infi-acció tributària o que 
col·laborin a cometre-la. 
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o eco
nòmiques a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària 
respondran solidàriament en proporció a les seves respectives 
participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats. 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les 
seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o 
partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i 
fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués 
adjudicat. 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar 
els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligaci
ons tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes 
següents: 
a) Quan s'ha comès una infi-acció 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 ces
sament. 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord 
amb el procediment previst a la Llei General Tributària. 
6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin 
sol·licitat la llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en 
exercici d'explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a 
les persones que succeeixin al deutor en l'exercici de l'activitat 
econòmica. 
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7. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat 
econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de 
l'Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de 
l'exercici de l'explotació esmentada. Cas que la certificació 
s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de 
responsabilitat pels deutes existents en la data d'adquisició de 
l'explotació econòmica. 
Article 5. Beneficis fiscals 
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no esta
ran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a 
procedir als aprofitaments especials referits a l'article 1 d'aquesta 
ordenança, necessaris per als serveis públics de comunicacions que 
exploten directament i per a altres usos que immediatament inte
ressen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
2. No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació 
del deute. 
Article 6. Quota tributària 
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les 
tarifes contingudes als apartats següents: 
Epígraf 
Tarifa primera: 
Llicència per l'ocupació de terrenys amb parades per a la venda de 
productes al mercat setmanal. 

Parades de fins a 4 metres quadrats, pessetes/dia 
Parades de més de 4 metres quadrats, pessetes/dia 

Pessetes 
325 
425 

Tarifa segona. 
Llicència per l'ocupació de terrenys, amb instal·lacions de tota 
mena fora del mercat setmanal. 

a) Per metre quadrat, o fracció, pessetes/dia 
Pessetes 

100 
Quan per a l'autorització de la utilització privativa s'utilitzin pro
cediment de licitació pública, l'import de la taxa vindrà determinat 
pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la con
cessió, autorització o adjudicació. 
Article 7. Normes de gestió. 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per 
cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduAles pel perío
de anual o de temporada autoritzat. 
2. a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc, podran treu
re's a licitació pública abans de la celebració de les fires, i el tipus 
de licitació, en concepte de taxa mínima que servirà de base, serà la 
quantia fixada en les tarifes anteriors. 
b) Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un plànol 
dels terrenys disponibles per a ser subhastats, i s'enumeraran i 
s'indicarà la superfície de les parcel·les que han de ser objecte de 
licitació. També s'assenyalaran les parcel·les que poden destinar-se 
a cotxes de xoc, circs, teatres, exposicions d'animals, restaurants, 
neveries, bijuteries, etc. 
c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfí
cie més gran de la que hom li va adjudicar en la subhasta, pagarà 
per cada metre quadrat utilitzat de més, el 100 per cent de l'import 
de l'augment, a més de la quantia fixada en les tarifes. 
3. a) Les persones o entitats interessades en la concessió 
d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança i que no s'han tret a 
licitació pública, hauran de sol·licitar prèviament la llicència cor
responent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article 8.2.a) 
següent i formular una declaració on hi consti la superfície de 
l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran. També haurà 
d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i 
de la seva situació dins del municipi. 
b) Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investiga
ran les declaracions que han formulat els interessats, i les autoritza
cions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de 

llicències. Si n'hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es 
giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que 
s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els interessats 
hagin arreglat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els 
ingressos complementaris corresponents. 
c) En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran 
sol·licitar a aquest municipi la devolució de l'import ingressat. 
4. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els 
interessats no hagin abonat i obtingut la llicència corresponent. 
5. a) La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia 
del període natural de temps següent assenyalat en l'epígraf de al 
tarifa que correspongui. La no presentació de la baixa determinarà 
l'obligació de continuar abonant la taxa. 
6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser 
cedides o subarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest pre
cepte provocarà l'anul·lació de la llicència, sense perjudici de les 
quanties que els interessats hagin d'abonar. 
Article 8. Acreditatnent 
1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï aprofitament especial, moment 
que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió 
de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipo
sitar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització 
per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin els aprofita
ments especials regulats en aquesta ordenança. 
3. Quan s'ha produït l'aprofitament especial sense sol·licitar llicèn
cia, l'acreditament de la taxa té lloc en el moment de l'inici 
d'aquest aprofitament. 
Article 9. Obligacions de pagament. 
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança 
neix: 
Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via 
pública, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent. 
Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autorit
zats i prorrogats el primer dia de cada un dels períodes naturals de 
temps assenyalats en les tarifes. 
EI pagament de la taxa es realitzarà: 
Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés 
directe en la dipositaria municipal o allà on establís l'Ajuntament, 
però sempre abans de retirar la llicència corresponent. 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que 
es disposa en l'article 47.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i 
s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència corresponent, 
b). Quan la instal·lació l'ocupació de les vies púbiques mitjançant 
els elements referits a l'article 1 hagi de durar menys d'un any, el 
període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència 
municipal. 
3. Si no s'autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no 
imputables al subjecte passiu no es poden realitzar els aprofita
ments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta. 
Article 10. Notificacions de les taxes 
1. En supòsits d'aprofitaments especials continuats que s'estenguin 
a varis exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic, 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 l'exposició pública del padró en el 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel període que es publicarà en 
el Butlletí Oficial de la Província. 
2. A l'empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la 
Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta 
ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors 
preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individu
al, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb 
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l'obligat al pagament del preu públic al que substitueix. 
Article II. 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 adminis
tratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitza
cions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar 
el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d'àquelles, 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 nor
mativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, 
la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de 
Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha 
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 6 
d'octubre de 1998 i definitivament de forma automàtica en no 
haver-se presentat cap reclamació dins del preceptiu termini 
d'exposició publica de 30 dies entrarà en vigor el mateix dia de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà 
aplicable a partir del dia 1 de gener de 1999. EI seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
0 la seva derogació expresses. 
L'Alcalde (il·legible). 
El Secretari (il·legible). 

Ordenança fiscal núm. 15 
TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL D'ESCORXADOR 

Article Ir. Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la 
Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el 
que es disposa en els articles 15 al 19 i 20.4.U, de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per servei municipal 
d'escorxador, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'es
mentada Llei 39/1988. 
Article 2n. Fet imposable 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix la utilització del 
servei municipal d'escorxador. 
Article 3r. Subjectes passius 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídi
ques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General 
Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals 
redundi la prestació del servei. 
Article 4t. Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del 
subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refe
reixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les soci
etats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, 
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb 
l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 
Article 5è. Quota tributària 
1. La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa 

Sacrifici porc Der unitat 
Sacrifici xais per unitat 

Pessetes 
530 
133 

No es troba inclosa amb aquesta tarifa l'IVA amb el típus vi
gents. 
Article 6è. Exempcions i Bonificacions de la quota 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tri
butàries que s'assenyalen en la tarifa d'aquesta taxa. 
Article 7è. Acreditament 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir un cop es 
sol·licita la utilització de l'escorxador, que no es realitzarà sense 
que s'hagi efectuat el pagament corresponent. 
Article 10è. Declaració i ingrés. 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el pro
cediment establert i el sol·licitaran directament al cap del servei. 
Article 11è. Infraccions i sancions 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de 
les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al 
que disposa l'article 77 i següents de la Llei General Tributària. 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha 
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 6 
d'octubre de 1998 i definitivament de forma automàtica en no 
haver-se presentat cap reclamació dins del preceptiu termini 
d'exposició publica de 30 dies entrarà en vigor el mateix dia de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà 
aplicable a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
0 la seva derogació expresses. 
L'Alcalde (il·legible). 
El Secretari (il·legible). 

Ordenança fiscal núm. 18 
TAXA PER EXPEDICIÓ 

DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
Article Ir. Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la 
Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el 
que es disposa en els articles 15 al 19 i 20.4.a ,de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents 
administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'es
mentada Llei 39/1988. 
Article 2n. Fet imposable 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat adminis
trativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de 
part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de 
què entengui l'administració o les autoritats municipals. 
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part 
qualsevol documentació administrativa que el particular hagi 
provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi 
existit sol·licitud expressa de l'interessat. 
3. 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 admi
nistratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els 
relatius a la prestació de serveis o a la realització d'activitats de 
competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofita
ment especial de béns del domini públic municipal, que estiguin 
gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajunta
ment exigeixi un preu públic. 
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Article 3r. Subjectes passius 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídi
ques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General 
Tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals 
redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
Article 4t. Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del 
subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refe
reixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les so
cietats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, 
concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb 
l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 
Article 5è. Exempcions subjectives 
Gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin 
alguna de les següents circumstàncies: 
la. Haver estat declarats pobres per precepte legal. 
2a. Estar inscrits en el Padró de la Beneficència com a pobres de 
solemnitat. 
3a. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als 
expedients que han de fer efecte, precisament, en el procediment 
judicial en el que hagin estat declarats pobres 
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. La quota de tarifa 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 de l'acord recaigut. 
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes ante
riors s'incrementaran en un 50 per cent quan els interessats 
sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients 
que motivin l'acreditament. 
Article 7è. Tarifa 
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els 
epígrafs següents: 
Censos de població d'habitants: 

I. Rectificació de noms, cognoms i altres errors consignats en 
els fulls d'empadronament altes, baixes etc. 
2. Certificacions d'empadronament en el cens de població: 
-Vigent 
- De censos anteriors 
3. Certificats de convivència i residència 

Pessetes 

100 

100 
500 
100 

Certificacions i compulses: 

1. Certificació de documents o acords municipals . 
2. Les altres certificacions 
3. La diligència de confrontació de documents 

Pessetes 
100 
100 
25 

Documents expedits o estesos per les oficines municipals: 

1. Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia, per cada 
foli Dina 3 
2. Per cada document que s'expedeixi en fotocòpia, per cada 
foli Dina 4 
3. Per cada document enviat per fax, emissió i recepció 

Pessetes 

25 

15 

150 

Documents relatius a serveis d'urbanisme 

I. Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis 
2. Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics 
sol·licitada a instància de part 

Pessetes 
5000 

200 

3. Per cada informe que s'expedeixi sobre característiques de 
terreny o consulta per a edificació a instància de part 
4, Per cada expedient de concessió d'instal·lació de rètols i 
mostres 
5. Obtenció de cèdula urbanística 

1000 

1000 

5000 

Epígraf vuitè. Altres expedients o documents 

Per qualsevol altre expedient o document que no està expres
sament tarifat 

Pessetes 

100 

Article 8è. Bonificacions de la quota 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tri
butàries que s'assenyalen en la tarifa d'aquesta taxa. 
Article 9è. Acreditament 
1. 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. 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n, 
l'acreditament es produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies 
que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'ini
ciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat però que redundi en 
benefici seu. 
Article lOè. Declaració i ingrés. 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el pro
cediment del segell municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de 
la tramitació del document o l'expedient o en aquests mateixos 
en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos 
expressa. 
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 
71 de la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu 
Comú, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provi
sionalment però no es podran cursar si no es repara la deficièn
cia, per la qual cosa es requerirà l'interessat perquè, en el termini 
de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment 
que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits 
per no presentats i la sol·licitud serà arxivada. 
Article 11è. Infraccions i sancions. 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de 
les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al 
que disposa l'article 77 i següents de la Llei General Tributària. 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha 
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 6 
d'octubre de 1998 i definitivament de forma automàtica en no 
haver-se presentat cap reclamació dins del preceptiu termini 
d'exposició publica de 30 dies entrarà en vigor el mateix dia de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà 
aplicable a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
0 la seva derogació expresses. 
L'Alcalde (il·legible). 
El Secretari (il·legible). 

Ordenança fiscal núm. 19 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

DE LA LLAR D'INFANTS 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 58 i 20.4.fi) de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest 
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'assistència i 
estades a la llar d'infants. 
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Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei 
desenvolupat per la Llar d'infants per la seva estada i assistèn
cia. 
Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la 
prestació del servei o aquelles que resultin beneficiades o afec
tades per la realització de l'activitat duta a terme per la Llar 
d'Infants. 
Article 4. 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 5.2 
d'aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables 
quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 
Article 5. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes se
güent: 

Matricula 
Ouota Mensual 

3.000 ptas. 
10.000 ptas. 

2. En situacions d'escassa capacitat econòmica, les tarifes con
tingudes en el punt anterior es reduiran en un 25.%. 
A efectes d'obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se 
l'imprès que facilitarà el Departament de Serveis Socials, ad
juntant còpia de l'última declaració d'IRPF. 
3. En situacions d'absoluta impossibilitat econòmica per a satis
fer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, 
previ informe de l'Àrea de Serveis Socials. 
Article 6. Acreditament i període impositiu 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es 
presenti la sol·licitud del servei que inicia l'actuació. 
Ei pagament d'aquesta taxa s'efectuarà pels interessats contra 
rebut que expedirà l'encarregat de la recaptació. 
Altemativament, poden presentar-se en el Servei Municipal 
competent els elements de la declaració a l'objecte que el funci
onari municipal competent presti l'assistència necessària per a 
determinar el deute. 

2. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació 
bancària, que sol·licitarà l'interessat en les oficines municipals. 
3. Les quotes liquidades i no satisfetes s'exigiran per la via de 
constrenyiment. 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha 
estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 6 
d'octubre de 1998 i definitivament de forma automàtica en no 
haver-se presentat cap reclamació dins del preceptiu termini 
d'exposició publica de 30 dies entrarà en vigor el mateix dia de 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà 
aplicable a partir del dia 1 de gener de 1999. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
0 la seva derogació expresses. 
L'Alcalde (il·legible). 
El Secretari (il·legible). 

B) Ordenances corresponents als impostos i taxes municipals 
vigents, que no han sofert modificació i s'adeqüen als conceptes 

i definicions legals de la Llei 25/1998, i amb referència als 
butlletins on han estat publicades 

O.F. 
Núm. 

1 
Concepte de l'ordenança 

Impost sobre béns immobles 
Publicació BOP 

Annexi56. 28/12/1989 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

16 

17 

de naturalesa rústega i urbana. 155.27/12/1990 
161.31/12/1991 
156.28/12/1993 
158.26/12/1995 

Impost Vehicles Tracció Mecànica. 

Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres. 

Ordenança General de Contribucions 
Especials. 

Taxa pel Servei de Clavegueram. 

Taxa per prestació de serveis en Cementi
ri Municipal, conducció de cadàvers i 
altres serveis fünebres de caràcter local 

Taxa de Llicència d'obertura 
d'establiments. 

Taxa per Recollida d'escombraries. 

Impost d'Activitats Econòmiques. 

Taxa per Expedició de cartells, plaques i 
distintius. 

Annex 156. 
28/12/1989 

160.31/12/1992 
Annex 156. 
28/12/1989 

161.31/12/1991 
147. 09/12/1997 

Annex 156. 
28/12/1989 

Annex 156. 
28/12/1989 

161.31/12/1991 
160.31/12/1992 
156.28/12/1993 

Annex 158. 
31/12/1996 
Annex 156. 
28/12/1989 

161.31/12/1991 
160.31/12/1992 
156.28/12/1993 

Annex 158. 
31/12/1996 

Annex 156. 
28/12/1989 

Annex 156. 
28/12/1989 

155.27/12/1990 
161.31/12/1991 
160.31/12/1992 

Annex 015. 
04/02/1995 
Annex 147. 
09/12/1997 

161.31/12/1991 
72. 09/06/1992 
160.31/12/1992 

161.31/12/1991 

C) Ordenances fiscals adaptades als conceptes i definicions 
legals de la Llei 25/1998, corresponents als preus públics 

Ordenança físcal núm. 20 
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 

Article Ir. 
L'establiment, fixació i gestió i cobrament dels preus públics es 
regeixen pel capítol VI del Títol I de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i altres normes con-
cordants sobre Hisendes Locals i supletòriament per la Llei 8/1989 
de 15 d'Abril de Taxes i Preus Públics, i en allò no previst en els 
textos anteriors , son d'aplicació les previsions d'aquesta ordenan
ça. 
Article 2n. 
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen 
prestacions patrimonials de caràcter públic que es satisfaran per la 
prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència 
de l'Entitat Local quan es donin algunes de les circumstàncies 
següents: 
Quan sigui de sol·licitud o recepció voluntària. 
Que es prestin o realitzin pel sector privat. 






