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I - DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Naturalesa, objecte i fonament. 

1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, conté normes comuns, tant substantives com de procediment, que es consideraran part 
integrant de les Ordenances fiscals i dels Reglaments Interiors que es puguin dictar relatius a la 
gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals. 

2. Aquesta Ordenança es dicta per a: 

a) Desplegar allò que es preveu a la Llei General Tributària en aquells aspectes referents als 
procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquest 
Ajuntament. 

b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de 
possible determinació per l’Ajuntament. 

c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració. 

d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de l’Ajuntament. 

e) Informar als ciutadans de les normes i procediments, el coneixement dels quals pugui 
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de dret públic llur titularitat correspon a 
l’Ajuntament o als seus Organismes Autònoms. 

2. Per decret de l’Alcalde es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquesta 
Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada ingrés. 
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Article 3. Domicili fiscal. 

1. A efectes de domicili fiscal s’estarà al que disposa l’article 48 de la Llei General Tributària. 

Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el 
seu domicili estarà obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament, mitjançant declaració expressa a aquest 
efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Ajuntament fins que no presenti 
l’esmentada declaració. Malgrat tot, l’Ajuntament podrà modificar-lo quan tingui coneixement fefaent 
d’un altre de diferent mitjançant les comprovacions pertinents.  

En el supòsit que el subjecte passiu no l’hagués declarat, i sigui resident a Lleida, es podrà obtenir del 
Padró Municipal d’Habitants.  

Article 4. Formes de fer les liquidacions. 

1. Les liquidacions tributàries i els actes de quantificació dels preus públics tindran el contingut que 
s'estableix en la Llei General Tributària, i en els termes previstos en la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i les seves normes de desenvolupament 
corresponents. 

2. Les liquidacions es poden confeccionar en qualsevol suport admissible en dret. Amb caràcter 
general l'administració municipal emetrà les liquidacions en suports que facilitin el seu pagament 
mitjançant entitats col·laborades en el cobrament de drets de la hisenda municipal. 

3. Quan s’insti una actuació municipal, o bé es presenti una declaració per tributs o preus públic 
relacionats amb immobles, la referència cadastral serà una dada necessària a consignar per part del 
declarant.  

Article 5. Liquidacions provisionals. 

1. Les liquidacions tributàries tenen caràcter provisional fins que no es donin els requisits o es 
compleixin els terminis per elevar-les a definitives. 

2. Les liquidacions són exigibles des del moment de la seva notificació pels sistemes legalment 
previstos. A partir del moment de la notificació s'inicia el còmput del termini de pagament i 
d'interposició dels recursos que legalment procedeixin. 

Article 6. Notificacions. 

1. Amb caràcter general les liquidacions de tributs i preus públics es notificaran al subjecte passiu o 
obligat al pagament en el termes previstos en la Llei General Tributària i la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. 

2. Per tal de facilitar el pagament dels tributs municipals, l’Ajuntament podrà enviar les liquidacions de 
venciment no periòdic per correu ordinari o per mitjans telemàtics, per a que voluntàriament el 
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contribuent pagui l’import corresponent. Si el contribuent no fes ús d’aquesta facilitat, l’Ajuntament de 
Lleida procediria a la notificació en termes de la Llei General Tributària i la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú. 

3. En els tributs de cobrament periòdic, es notificarà personalment les liquidacions d'alta o actes de 
inclusió en el corresponent padró o matrícula, llevat que aquesta inclusió s'hagi fet per declaració del 
subjecte passiu o obligat al pagament. En els cobraments posteriors les notificacions es faran 
col·lectivament mitjançant edictes, d'acord amb el que disposa l’article 102.3 de la Llei General 
Tributària. 

4. En els tributs i preus públics en que s'acreditin per sol·licituds del subjectes passius o obligats al 
pagament, es podrà, per decret d'alcaldia, dispensar la notificació personal, si mitjançant els impresos 
de sol·licitud es determina clarament el termini de pagament, l'import i la forma de pagament, d'acord 
amb el que disposa  l’article 102.4 de la Llei General Tributària. 

5. En el cas de tributs i taxes derivats de la transmissió d’immobles, com el cas de plusvàlua, alta a 
padró de brossa o IBI, serà suficient la presentació d’una sola sol·licitud per a la inclusió en la resta de 
padrons. 

Article 7. Normalització Lingüística. 

Pel que fa a la llengua en què s'han de redactar les liquidacions o notificacions tributàries, i sempre 
que el document transcendeixi o n'hagi de tenir coneixement formal el subjecte passiu o obligat al 
pagament, s'ha de fer el que preveuen l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'article 5 de 
la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya i les disposicions sobre normalització 
lingüística que despleguen o complementen aquests preceptes i el que preveu el reglament per a l'ús 
de la Llengua Catalana de l'Ajuntament de Lleida. 

Article 8. Accessibilitat de la informació 

L’Ajuntament presentarà la documentació disponible en plataformes web en uns formats que permetin 
l’accessibilitat de les persones discapacitades d’acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei 
34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació. 

Article 9. Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient 

1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu representant, per escrit. 

2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa establerta 
per expedició i reproducció de documents. 

3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del contribuent en el 
mateix dia. Si es tracta d’un número elevat de còpies, o quan altre fet impedeixi complir el termini 
anterior, s’informarà al sol·licitant de la data en que podrà recollir les còpies sol·licitades. En 
circumstancies especials, aquest termini no excedirà de 10 dies naturals. El moment per a sol·licitar 
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còpies es el termini durant el qual s’ha concedit tràmit d’audiència o, en defecte d’aquest, en el 
d’al·legacions posterior a la proposta de resolució. 

4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels quals s’ha 
expedit còpia i la seva recepció pel contribuent. 

5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que figurant a l’expedient 
afectin a interessos de tercers, o a la intimitat d’altres persones. La resolució que denegui la sol·licitud 
de còpia de documents obrants a l’expedient deurà motivar-se. 

Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà a la Secretaria. 

Article 10. Protecció de dades 

Les dades de caràcter personal facilitades pels ciutadans així com altres dades amb transcendència 
per a la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic requerits o obtinguts per l’Ajuntament, 
s’incorporaran als fitxers de dades municipals. 

Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant escrit 
dirigit a l’Administració Municipal. 

Article 11. Exempcions i bonificacions 

1.- Només seran aplicables les exempcions i demés beneficis fiscals que estiguin regulades en les 
normes reguladores de cada tribut o preu públic. Es podran establir bonificacions en les taxes atenent 
a la capacitat econòmica dels subjectes passius. Aquesta capacitat econòmica pot ser considerada de 
forma directa a través de la presentació de les dades relatives als ingressos personals o familiars i de 
forma indirecta, doncs es considera també que, en general, tenen menys capacitat econòmica les 
persones pertanyents a determinats col·lectius com aturats, jubilats, famílies nombroses o 
monoparentals. 

2.- Estaran exemptes del pagament de les taxes i els preus públics regulats per les respectives 
ordenances els organismes autònoms i les empreses de titularitat totalment municipal. 

3. Per a poder gaudir dels beneficis fiscals establerts a les ordenances fiscals municipals, és condició 
indispensable no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de Lleida i demanar-ho abans de la 
finalització del període voluntari de pagament si es tracta d’una liquidació o dins del període de 
presentació de la declaració si es tracta d’una autoliquidació. 

4. Per gaudir de qualsevol dels beneficis fiscals previstos en les diferents ordenances fiscals, les 
persones físiques hauran de trobar-se empadronades a la ciutat de Lleida. Els beneficis fiscals 
concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que es puguin estendre a exercicis 
successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs 
sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en 
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tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi 
a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació. 

5. Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els 
que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a l’exercici que es tracti. 
No serà necessari notificar al subjecte passiu la finalització del termini del benefici fiscal per la 
finalització del període establert pel seu gaudiment ni per modificació de l’ordenança fiscal que el 
regula. 
 
6. L’Ajuntament podrà declarar la pèrdua de la bonificació atorgada en l’exercici fiscal si el subjecte 
passiu deixa de reunir els requisits necessaris per a la seva concessió. 

Article 12. Establiment i fixació dels preus públics 

1.- Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis, realització d’activitats de competència 
local o venda d’articles, sempre que concorrin les dues condicions següents: 

a) Que la sol·licitud o recepció del servei sigui voluntària per l’interessat, per no venir 
imposada per disposicions legals o reglamentàries i no resultar imprescindible per la seva 
vida privada o social. 
b) Que el servei es presti efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi de 
l’Ajuntament que exigeix el preu 

  
2.- L’establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple, facultat delegada en la Junta de 
Govern Local, per tots aquells preus públics que no siguin de meritament periòdic i gestionats 
mitjançant padró, a l’empara del que estableix l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. Així mateix, de conformitat a l’establert en l’article 47 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, s’atribueix als organismes autònoms municipals la competència per a la 
fixació i gestió dels preus públics per la prestació dels serveis o realització d’activitats al seu càrrec. 
L’òrgan d’administració, prèvia justificació documental, haurà de donar compte de l’actuat a 
l’Ajuntament. 
  
3. L’import dels preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats ha de cobrir, com a 
mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 
  
4. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l’Impost 
sobre el valor afegit, que s’hi ha de repercutir d’acord amb la normativa que el regula. 

Article 13. Altres despeses. 

El subjecte passiu o obligat al pagament quedarà obligat, a més a més de fer efectiu el deute tributari 
o l'import del preu públic, al pagament de totes les despeses externes finançades per l'Ajuntament 
derivades del tràmit obligat de l'expedient administratiu obert a instàncies de la persona física o 
jurídica sol·licitant. 
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II - GESTIÓ DELS DEUTES TRIBUTARIS I DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 

Article 14. Naixement dels deutes tributaris i de dret públic. 

1. Els deutes tributaris i de dret públic neixen en la realització del fet imposable o el fet determinant 
del preu públic, regulats d'acord amb la seva normativa pròpia. 

2. La determinació de la quantia del deute es pot fer per algun del procediments següents: 

a) Autoliquidació. 

b) Declaració del subjecte passiu o obligat al pagament. 

c) Matrícula o cens del subjecte passiu o obligat al pagament. 

d) Inspecció. 

En les ordenances fiscals específiques de cada tribut municipal podrà establir-se el règim 
d’autoliquidació.  

En els casos en que l’ordenança fiscal específica de cada impost i exacció hagi establert el règim 
d’autoliquidació, els subjectes passius vindran obligats, simultàniament a la presentació de la 
declaració corresponent, a practicar una liquidació a compte de l’exacció que s’acrediti, i ingressat 
l’import del deute determinat per ells mateixos. 

De la liquidació definitiva que pot practicar l’Ajuntament, se’n derivarà la quota complementària a 
ingressar o la devolució d’ofici, segons correspongui. 

En les exaccions de cobrament periòdic, llevat que l’ordenança particular estableixi el contrari, el 
pagament de l’autoliquidació comportarà l’alta en el registre, el padró o la matrícula corresponent, i 
tindrà els efectes de  notificació. 

Mentre el fet imposable no s’hagi incorporat al registre, el padró o la matrícula respectius, per causes 
imputables al subjecte passiu, aquest haurà de practicar l’autoliquidació per a l’any corresponent el 
primer mes de cada any natural següent a l’adquisició de la condició de subjecte passiu.  

El termini per a la presentació i ingrés de l’autoliquidació serà de un mes comptador des de la data 
d’acreditament, llevat que  la l’Ordenança Fiscal  corresponent n’estableixi un altre. 

Les altes presentades pels interessats o detectades per la inspecció municipal es liquidaran amb 
efecte de la data en què neix l’obligació de contribuir i s’incorporaran al padró pels període següent 
que correspongui, sense perjudici de les liquidacions corresponents a períodes impositius anteriors. 
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Les baixes, que hauran de ser presentades pels subjectes passius, tindran efecte en padró a partir del 
període impositiu immediatament següent a la declaració, excepte en els casos en que l’ordenança 
fiscal corresponent estableixi la possibilitat de prorrateig.     

Article 15. Taxes 

En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin 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 recepció dels serveis o la utilització privativa 
o aprofitament especial, en que s’aplicarà el previst en els apartats següents: 

a) 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 te lloc en el segon semestre de 
l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. 

b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució 
parcial de quota (la meitat). Si el cessament te lloc en el segon semestre, no procedirà 
retornar quantitat alguna. 

Article 16. Ingrés previ de les taxes i preus públics.  

1. En ús de la facultat conferida per l'article 26 i 46 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en la tramitació de llicències administratives de 
competència municipal s'ha d'exigir el pagament previ de l'import total de les taxes que aquestes 
peticions acreditin.  

2. Per tant, qualsevol petició que comporti a l'exacció de taxes ha d'anar acompanyada, per tramitar-
la, del resguard d'ingrés com a pagament previ  de l'import de la liquidació provisional que a aquest 
efecte es practiqui. Aquest pagament previ es considerarà com una liquidació provisional a revisar per 
part de l’Ajuntament. 

3. Si a una taxa li correspon una bonificació tributària condicionada a l'acompliment de determinats 
requisits, s'ha d'exigir prou garantia per respondre a la bonificació. Aquesta garantia es lliurarà al 
subjecte passiu o obligat al pagament en acreditar l'acompliment de les condicions objectives i 
tècniques que corresponen a la bonificació sol·licitada, i, per contra, un cop transcorreguts els terminis 
legals o si l'Administració sabés que s'ha denegat la bonificació, s'ha d'aplicar d'ofici al pagament 
íntegre del deute tributari meritat per la taxa.  

4. L'exigència del pagament previ de la taxa s'ha d'aplicar fins i tot als serveis de recepció obligatòria.  

Article 17. Garanties.  

Quan la garantia consisteixi en aval bancari, s'haurà de formalitzar segons el model acordat per la 
Tresoreria Municipal i, per a que produeixi els efectes que amb la seva presentació es pretenen, no 
serà suficient amb l'entrada en el Registre General, sinó que serà necessari el seu ingrés en la 

9



Tresoreria Municipal. Quan la garantia consisteixi en fiança personal i solidària prestada per dos 
contribuents de la localitat de reconeguda solvència, el deute no podrà ser superior a 600,00 € . 

 

Article 18. Reintegrament del cost de les garanties 
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un 
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, s’iniciaran a 
instancia de l’interessat. 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s 

adequadament aquestes sol licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el reintegrament que 
correspongui, seran les següents: 

a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, numero d’identificació 
fiscal, i domicili de l’interessat. 
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o parcialment 
l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com testimoni o certificació 
acreditativa de la fermesa d’aquella. 

c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol licita, adjuntant com documents 
acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o societats de garantia reciproca, 
certificació de l’entitat avalista de les comissions efectivament percebudes per formalització i 
manteniment de l’aval. 
d) Declaració expressa del mitja escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent 
optar per: 

- Transferència bancària, indicant el numero de codi de compte i les dades 
identificat ives de l’Entitat de crèdit o bancària. 

- Xec nominatiu. 
- Compensació en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació. 

3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació precisa, es 
requerirà a l’interessat per a la seva subsanació en un termini de deu dies. 

Article 19. Garantia per danys.  

Quan la concessió de llicències que hagin produït taxa, puguin suposar danys als béns municipals, a 
la infraestructura i als serveis urbanístics o al mobiliari urbà, i en l'ordenança corresponent s'hagi 
previst fixar una garantia per salvaguardar la integritat d'aquests béns, o bé, reposar-los si es fessin 
malbé, aquesta garantia, que l'han de fixar els serveis tècnics municipals, s'haurà d'ingressar 
juntament amb el dipòsit de la taxa abans de la concessió de la llicència i al temps que es faci efectiu.  

Article 20. Cens de subjectes passius o obligats al pagament.  

1. En els impostos i exaccions de caràcter periòdic quant al temps, s'han de gestionar a partir de la 
matrícula o del cens d'aquests subjectes passius o obligats al pagament que s'ha de formar en les 
condicions que fixa la llei.  
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2. Es podrà sol·licitar la divisió del deute tributari, quan existeixi concurrència de diferents obligats 
tributaris en els casos següents: 

a) Als tributs de caràcter periòdic, es podrà sol·licitar l’alteració de l’ordre de prelació dels 
mateixos, a instància de tots els interessats i únicament dins del període de pagament 
voluntari.  

b) Als tributs de caràcter no periòdic, es podrà sol·licitar a instància de tots els interessats i dins 
del període de pagament voluntari. Si l’Ajuntament hagués iniciat un procediment tributari, 
d’acord amb l’article 129.3 de la Llei General Tributària, la sol·licitud de divisió del deute 
tributari s’ha de sol·licitar únicament en el moment de presentació d’al·legacions. 

3. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les modificacions 
derivades de la variació de tarifes aprovades a l’ordenança fiscal municipal corresponent i també 
altres incidències que no constitueixin alteració dels elements essencials determinants del deute 
tributari i que siguin conegudes per l'Ajuntament. 

4. Correspondrà a l’Alcalde, o òrgan en qui delegui, l’aprovació dels padrons. 

5. Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin coincidents, es 
podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un rebut únic en el que constaran 
degudament separats els conceptes d’ingrés. 

Article 21. Exposició pública de padrons  

1. El termini d’exposició publica dels padrons serà de vint dies, comptats a partir del primer dia del 
període de cobrament. 

Aquest tràmit d’informació publica es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la 
província i per mitjans electrònics. 

2. Els interessats poden consultar, durant el tràmit d’informació pública, l’expedient, llevat de les 
dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en la 
oficina de gestió i atenció tributària de l’àmbit d’Economia. 

3. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de modificacions 
introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o resultants de les declaracions 
d’alteració reglamentaries que hagi de presentar el subjecte passiu o que hagin estat comprovades 
per l’Administració, seran notificades col·lectivament, a l'empara d’allò que preveu l'article 102 de la 
Llei general tributaria. 

4. Contra l’exposició publica dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà 
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des 
de la data de finalització del termini d’exposició publica dels corresponents padrons. 
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5. Juntament amb l’anunci d’exposició pública dels padrons es podrà publicar l’anunci de cobrança 
regulat en el Reglament General de Recaptació. 

 

Article 22. Exempció de taxes per l’execució d’obres municipals per part de tercers 
No es meritaran taxes derivades de l’execució d’obres municipals realitzades per tercers, malgrat que 
no s’eximeix de l’obligació de demanar el permís corresponent. 

Article 23. Quotes mínimes 

Per motius d’economia i celeritat administrativa, no es liquidaran aquells deutes tributaris l’import dels 
quals sigui inferior o igual a 6 €, sempre que pel càlcul de la quota tributària s’utilitzin les bases i els 
tipus establerts en la seva corresponent ordenança fiscal. Queden exceptuats els deutes tributaris, 
que malgrat tenir un import inferior o igual a 6€,  corresponguin a tributs que tinguin establerta una 
quota tributària fixa.  

Aquest mínim també serà d’aplicació a la liquidació d’interessos de demora en els supòsits d’haver 
estat suspès un deute en voluntària amb motiu d’una sol·licitud de compensació, o la interposició d’un 
recurs de reposició. 

Article 24. Inspecció fiscal.  

Quan dels actes de gestió tributària se'n desprenguin obligacions fiscals de vigència temporal 
il·limitada, les actes on s'hagi formalitzat l'acció inspectora, sense perjudici que l’interessat hagi de 
complir amb la corresponent normativa que li sigui d’aplicació, tenen per a tots els efectes el mateix 
valor que les declaracions d'alta voluntària formulades pels subjecte passiu o obligat al pagament, i 
els elements i les dades que hi figuren ha de constituir la base de dades fefaents de la responsabilitat 
tributària de la persona interessada.  

El mateix efecte han de tenir les actes de comprovació, esteses per la inspecció, encara que no hagin 
generat liquidació o sanció.  
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III - NORMES DE LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL  

Article 25. Període de cobrament dels tributs i preus públics de cobrament periòdic i 
notificació col·lectiva  

1. Amb caràcter general, s’estableix el següent calendari fiscal  en el qual es determina el 
període per a abonar els tributs i preus públics municipals, tots ells de caràcter periòdic. 

 
CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2015 
 
CONCEPTE PERÍODE DATA DE CÀRREC DE LES 

DOMICILIACIONS 

Taxa i preu públic per a la 
recollida d’escombraries 
 

 
3/3/2015 a 5/5/2015 

 
1/4/2015 

Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 
 

 
3/3/2015 a 5/5/2015 

 
1/4/2015 

Impost sobre bens immobles de 
naturalesa urbana 
 
 
 
 
Taxa dels horts de Rufea 
 
Taxa per ocupació de la via 
pública. Taules i cadires, carpes, 
veles i parasols. 

 
3/3/2015 a 20/5/2015 
 
 
 
 
5/5/2015 a 20/07/2015 
 
5/5/2015 a 20/07/2015 

 
5/3/2015 primer càrrec 
5/6/2015 segon càrrec 
5/8/2015 tercer càrrec 
5/10/2015 quart càrrec 
 
1/6/2015 
 
5/6/2015 primer càrrec 
5/10/2015 segon càrrec 

Impost sobre bens immobles de 
naturalesa rústica 
 
Impost sobre activitats 
econòmiques 
 
Taxa per guals 
 
Impost sobre bens immobles de 
característiques especials 
 
Taxa d’ocupació de via pública: 
caixers automàtics 

 
 
 
 
 
10/9/2015 a 20/11/2015 

 
 
 
 
 
15/10/2015 

 
2 . El calendari fiscal es publicarà al BOP i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida. 
 
3. Les variacions en els terminis de pagament assenyalats anteriorment es podran modificar per 
decret d’Alcaldia. 
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4. Quan es canvií el període de cobrament d’un tribut o preu públic de venciment periòdic no serà 
necessari notificar individualment als subjectes passius tal circumstància. 
 
5. L’alta, baixa o la modificació de la domiciliació bancària es podrà realitzar i tindrà efectes per al 
mateix exercici, si es fa fins el dia abans de l’inici del període voluntari de cobrament. 
Si es fa amb posterioritat a aquesta data, tindrà efectes per a l’exercici següent. 
 
6. L’Ajuntament podrà mitjançant decret d’Alcaldia, incloure o aprovar nous padrons al calendari fiscal. 

Art. 26. Pagament mitjançant domiciliació bancària. 

 
1. Aquesta modalitat de pagament serà aplicable en els casos de deutes tributaris i de dret públic de 
venciment i cobrament periòdic. 
 
2. D’acord amb la normativa europea SEPA, la domiciliació bancària s’haurà de sol·licitar 
complimentant l’ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA CORE. Aquesta ordre haurà d’estar 
signada pel deutor com a titular del compte de càrrec o persona apoderada per aquest. 
3. La domiciliació bancària tindrà una validesa indefinida mentre l’ordenant no indiqui la seva 
anul·lació o el trasllat a un altre compte o entitat bancària i ho posi en coneixement de l’Ajuntament de 
Lleida. 
 
4. Quan s’hagués comunicat la domiciliació bancària d’un tribut i aquesta no hagi tingut efectes per 
raons alienes al contribuent, un cop iniciat el període executiu, , sol s’exigirà el pagament de la quota 
inicialment liquidada. 
 

Art. 27 Compensació. 

 
1. Els deutes tributaris i de dret públic d’un obligat tributari es podran extingir total o parcialment per 
compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat, en les 
condicions que reglamentàriament s’estableixin. 
 
2. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari. 
 
3. L’obligat tributari podrà sol·licitar la compensació dels deutes tributaris que es trobin tan en període 
voluntari de pagament com en període executiu. 
 
4. La presentació d’una sol·licitud de compensació en període voluntari impedirà l’inici del període 
executiu del deute que concorri amb el crèdit ofert, però no la meritació del interès de demora que 
procedeixi, si s’escau, fins a la data de reconeixement del crèdit. 
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5. L’extinció del deute tributari es produirà en el moment de la presentació de la sol·licitud o quan es 
compleixin els requisits exigits per als deutes i els crèdits, si aquest moment fos posterior a 
l’esmentada presentació. L’acord de compensació declararà aquesta extinció. 
 
6. L’Administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en període executiu. 
Tanmateix, es compensaran d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari les quantitats a 
ingressar i a tornar que resultin d’un mateix procediment de comprovació limitada o inspecció o de la 
pràctica d’una nova liquidació per haver sigut anul·lada una altra anterior d’acord amb el que disposa 
l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària. 
 
7. L’extinció del deute tributari es produirà en el moment d’inici del període executiu o quan es 
compleixin els requisits exigits per als deutes i crèdits, si aquest moment fos posterior. L’acord de 
compensació declararà l’esmentada extinció. 
En el supòsit previst en el paràgraf segon de l’apartat 6 d’aquest article, l’extinció es produirà en el 
moment que concorrin els deutes i els crèdits, en els terminis que reglamentàriament s’estableixin. 

 

Article 28. Sistema de pagament a terminis sense interessos de l’impost de bens immobles de 
naturalesa urbana. 

1. L’impost de béns immobles de naturalesa urbana es cobrarà en quatre terminis d’acord amb el 
calendari fiscal fixat a l’article 25. 

2. Aquest sistema de pagament s’aplicarà als rebuts que estiguin domiciliats. 

3. En el cas de noves domiciliacions, aquest sistema de pagament tindrà efectes en l’exercici en que 
es domicilia el rebut, sempre que la sol·licitud de la domiciliació es presenti fins quinze dies abans de 
l’inici del període voluntari de cobrament. En cas contrari, tindrà efectes al padró de l’exercici següent.  
 
4. Per al segon i successius terminis del mateix exercici, es podran fer modificacions de la domiciliació 
bancària fins un mes abans de la data de càrrec en compte. 
 
5. En cas de resultar impagat un termini es perdrà el dret a aquest sistema de pagament en el exercici 
en que es produeix la devolució i s’exigirà el deute pendent, amb el recàrrec corresponent a aquest 
import, sempre que s’aboni fora del període voluntari de cobrament. 
 

Article 29 Sistema de pagament a terminis sense interessos de la Taxa per ocupació de la via 
pública, secció 1a epígraf 1r: Taules i cadires, carpes, veles i para-sols. 

1. La taxa per ocupació de la via pública, secció 1a epígraf 1r: Taules i cadires, carpes, veles i para-
sols es cobrarà en dos terminis d’acord amb el calendari fiscal fixat a l’article 25. 
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2. Aquest sistema de pagament s’aplicarà als rebuts que estiguin domiciliats. 

3. En el cas de noves domiciliacions, aquest sistema de pagament tindrà efectes en l’exercici en que 
es domicilia el rebut, sempre que la sol·licitud de la domiciliació es presenti fins el dia abans de l’inici 
del període voluntari de cobrament. En cas contrari, tindrà efectes al padró de l’exercici següent.  
 
4. Per al segon termini del mateix exercici, es podran fer modificacions de la domiciliació bancària fins 
un mes abans de la data de càrrec en compte. 
 
5. En cas de resultar impagat un termini es perdrà el dret a aquest sistema de pagament en el exercici 
en que es produeix la devolució i s’exigirà el deute pendent , amb el recàrrec corresponent a aquest 
import, sempre que s’aboni fora del període voluntari de cobrament. 
 

Article 30. Fraccionament i ajornament de pagament dels ingressos de dret públic municipals. 

1. Seran d’aplicació en aquesta matèria les disposicions de la Llei General Tributària i el 
Reglament General de  Recaptació.  
 
2. Podran ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes d’un import igual o superior a 
300€, tant en període voluntari com en període executiu, prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament . 
Podran ajornar-se o fraccionar-se imports inferiors a 300€ en aquells casos discrecionalment 
apreciats per l’Ajuntament, quan es consideri que l’ajornament o fraccionament siguin la única forma 
de poder procedir al cobrament del deute. 
 
3. La presentació d’una sol·licitud d’ajornament o fraccionament en període voluntari impedeix 
l’ inici del període executiu.  
 
4. La presentació d’una sol·licitud d’ajornament o fraccionament en període executiu no 
impedirà la iniciació o la continuació del procediment de constrenyiment durant la tramitació de la 
sol·licitud. Si s’hauran de suspendre les actuacions d’alienació dels béns embargats.  
 
5. Quan la sol·licitud d’ajornament o fraccionament es presenti en període de pagament 
executiu, inclourà la totalitat del deute amb els recàrrecs corresponents i no es podrà demanar un 
altre fraccionament per a deutes en executiva mentre es tingui un altre en vigor.  
 
6. No es podrà demanar un fraccionament pel mateix deute que hagi estat fraccionat en un 
altre expedient en executiva quan s’hagi anul·lat per manca de pagament. Excepcionalment, per 
causes acreditades dins de l’expedient, es podrà concedir un nou ajornament o fraccionament.  
 
7. Tota sol·licitud d’ajornament o fraccionament, aportarà la documentació que justifiqui les 
dificultats economico –financeres transitòries al·legades.  
S’entendrà per manca de tresoreria l’absència o escassesa de recursos líquids suficients per part de 
l’obligat al pagament per cancel·lar les seves obligacions immediates.  
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Tractant-se d’empreses mercantils, l’avaluació de la manca de tresoreria o liquiditat s’efectuarà a 
través dels comptes del balanç de situació tancat a data més pròxima possible a la data de petició. 
Tractant-se de sol·licitants no empresaris o que sent-lo no estiguin obligats a portar comptabilitat, 
l’avaluació es realitzarà en base a les declaracions de l’IRPF presentades i altra documentació 
relativa als ingressos aportada pel sol·licitant.  
 
8. Els deutes tributaris podran ajornar-se per un termini màxim de dotze mesos. 
Excepcionalment, es podran concedir ajornaments per un termini superior a dotze mesos, quedant 
aquesta circumstància excepcional degudament acreditada a l’expedient.  
 
9. Els deutes tributaris podran fraccionar-se com a màxim en dotze períodes mensuals. Aquest 
límit serà de vint-i-quatre mesos per a deutes d’import superior a 20.000 euros. Excepcionalment, es 
podran concedir períodes de fraccionament que superin els límits anteriors, quedant aquesta 
circumstància excepcional degudament acreditada a l’expedient. En cap cas aquests terminis podran 
ser superior a quaranta vuit mesos. Es considera una circumstància excepcional, el cas de persones 
físiques que estiguin en situació d’atur. 
 
10. Els tributs i preus públics de notificació col·lectiva i cobrament periòdic en període voluntari 
es fraccionaran en un termini màxim de 6 mesos, excepcionalment es podran concedir períodes de 
fraccionament que superin aquest límit, quedant aquesta circumstància excepcional degudament 
acreditada a l’expedient. Es considera una circumstància excepcional, en el cas de persones físiques 
que estigui en situació d’atur.  

 

11. En el cas de cànons anuals liquidats amb motiu de concessions demanials municipals es 
podran  fraccionar o ajornar en un termini màxim de 12 mesos. 
 
12. Durant la tramitació de la sol·licitud, l’obligat al pagament haurà d’efectuar el pagament del 
termini, fracció o fraccions proposades. En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests pagaments, 
es podrà denegar la sol·licitud per donar-se dificultats econòmico-financeres de caràcter estructural.  
 
13. D’acord amb el que estableix l’article 82.2.a de la Llei General Tributària, no s’exigiran 
garanties per les sol·licituds de fraccionament de pagament, tant en període voluntari com executiu 
dels deutes quan el seu import en conjunt no excedeixi de 18.000 euros.  
 
14. D’acord amb el que estableix l’article 82.2)a de la Llei General tributària, no s’exigiran 
garanties per les sol·licituds d’ajornament de pagament, tant en període voluntari com executiu dels 
deutes quan el seu import en conjunt no excedeixi de 3.000 euros.  
 
15. Per al còmput dels interessos  s’aplicaran aquestes regles:  
a) En cas d’ajornament: s’han de calcular interessos de demora sobre el deute ajornat pel temps 
comprès entre l’endemà del venciment del termini d’ingrés en període voluntari i la data del 
venciment del termini concedit. 
b) En cas de fraccionament: s’han de calcular els interessos de demora per cada fracció de deutes 
des de l’endemà del venciment del termini d’ingrés en període voluntari fins a la data del venciment 
del termini concedit.  
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Si l’ajornament o fraccionament s’ha sol·licitat en període executiu la base per al càlcul no inclourà el 
recàrrec del període executiu.  
Si l’ajornament o el fraccionament s’estén més enllà de l’any en curs i per tant es desconeix el tipus 
d’interès aplicable, es calcularà en base al tipus vigent i posteriorment es regularitzarà en la última 
fracció en funció del nou tipus d’interès aplicable.    
 
16. Per a deute d’import inferior a 1.200 euros, i per terminis igual o inferior a 12 mesos, i 
sempre que es reuneixin els requisits establerts per la seva concessió, s’entendran automàticament 
concedits en el moment de la sol·licitud sense necessitat de resolució expressa.  
�

17. El cobrament dels ajornament o fraccionaments s’efectuarà necessàriament per domiciliació 
bancària. El venciment dels terminis haurà de coincidir amb els dies 5 ó 20 del mes. No obstant, en 
cas de que el càrrec sigui retornat del banc, es podrà pagar aquest, mitjançant duplicat sol·licitat en 
les nostres oficines, durant els 15 dies naturals posteriors al càrrec.   
 
18. No es concediran fraccionaments o ajornaments en les taxes en les que el meritament es 
produeixi en el moment de la sol·licitud o s’exigeixi el seu dipòsit previ.  
 
 
Article 31.- Liquidació d’interessos de demora 

1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributaria, s’exigiran interessos de demora: 
a. Quan es presenti una autoliquidació o liquidació, una vegada transcorreguts dotze 

mesos des de l’acabament del termini establert per la presentació de la mateixa.  
b. Quan finalitzi el termini establert per la presentació d’una autoliquidació o declaració 

sense que hagués estat presentada o hagués estat presentada incorrectament. 
c. Quan iniciat el període executiu, el pagament es realitzi una vegada transcorregut el 

període de pagament fixat en els articles 62.5 de la Llei General Tributària. 
d. Es practiqui una nova liquidació com a conseqüència d’haver estat anul·lada una altra 

liquidació per una resolució administrativa o judicial. En aquest cas, la data d’inici del 
còmput de l’interès de demora serà el dia següent al de la finalització del període de 
pagament voluntari de la liquidació anul·lada i l’interès es meritarà fins el moment en 
que s’hagi dictat la nova liquidació. El final del còmput no podrà excedir del termini de 
sis mesos comptats des de la resolució anul·la tòria de la primera liquidació. 
Correspon aquesta liquidació d’interessos a l’òrgan que ha practicat la corresponent 
liquidació. 

e. S’hagi obtingut una devolució improcedent. 
2.  L’interès de demora es calcularà sobre l’import no ingressat dins de termini o sobre la quantitat de 

la devolució cobrada improcedentment. 
3.  L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat.  
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Article 32. Crèdits incobrables 

1.Son crèdits incobrables aquells que no es poden fer efectius en el procediment de recaptació, per 
haver resultats fallits els obligats al seu pagament. 

2. La declaració de crèdit incobrable és competència de l'Alcaldia-Presidència. Els expedients es 
tramitaran a proposta del Recaptador Municipal, per la Tresoreria Municipal. Aquests expedients 
hauran de ser informats i fiscalitzats per la Intervenció General. 

3. Els expedients de fallits i crèdits incobrables es tramitaran en funció de la seva quantia i antiguitat, 
tot allò d’acord amb els criteris d’economia i d’eficàcia a la gestió recaptadora i als efectes de 
respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per a la seva 
realització.  

4. Les actuacions i documentació que s’exigiran als expedients de fallits i crèdits incobrables es 
realitzaran en funció de la quantia del deute i seguint les previsions pel que fa a l’ordre de prelació 
d’embargaments continguts en l’art. 169.2 de la Llei General Tributària, essent necessàries per trams 
les següents actuacions: 

Deutes fins a 10 Euros de principal pendent: 

Qualsevol dels continguts als apartats a) o b): 

a)  

• Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu.  
• Compensació amb crèdits del deutor a favor de l’Ajuntament. 

b) Antiguitat del deute superior a 1 any. 

Deutes de més de 10 fins a 60 Euros de principal pendent: 

Qualsevol dels continguts als apartats a) o b): 

a)  

• Notificació de la provisió de constrenyiment. 
• Compensació amb crèdits del deutor a favor de l’Ajuntament. 
• Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en Entitats de crèdit, sempre que 

es disposi del NIF.  

b) Antiguitat del deute superior a 4 anys. 
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Deutes de més de 60 fins a 300 Euros de principal pendent: 

Qualsevol dels continguts als apartats a) o b): 

a)  

• Notificació de la provisió de constrenyiment. 
• Compensació amb crèdits del deutor a favor de l’Ajuntament. 
• Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en Entitats de crèdit, sempre que 

es disposi del NIF.  
• Embargament de sous, salaris i pensions. 

b) Antiguitat del deute superior a 5 anys. 

 

Deutes de més de 300 fins a 1.000 Euros de principal pendent: 

Qualsevol dels continguts als apartats a) o b): 

a)  

• Notificació de la provisió de constrenyiment. 
• Compensació amb crèdits del deutor a favor de l’Ajuntament. 
• Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en Entitats de crèdit, sempre que 

es disposi del NIF.  
• Embargament de sous, salaris i pensions. 

b) Antiguitat del deute superior a 6 anys. 

Deutes de més de 1.000 Euros de principal pendent: 

Qualsevol dels continguts als apartats a) o b): 

a)  

• Notificació de la provisió de constrenyiment 
• Compensació amb crèdits del deutor a favor de l’Ajuntament. 
• Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en Entitats de crèdit, sempre que es 

disposi del NIF.  
• Embargament de sous, salaris i pensions. 
• Embargament de béns immobles: Diligència sobre la inexistència de bens immobles o, si 

n’hi ha, valoració que justifiqui la no autorització de la subhasta per falta de 
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proporcionalitat entre el deute i el bé a embargar, o que les càrregues anteriors i 
preferents siguin superiors al valor de la pròpia finca. 

• Embargaments de vehicles: En el supòsit de que es tingui coneixement de l’existència de 
vehicles, d’acord amb les dades dels padrons municipals, o bé, fitxers informatitzats 
subministrats per la DGT es donarà l'ordre de captura, dipòsit i precinte del vehicle, 
sempre que, raonablement, el valor del bé permeti liquidar l'expedient mitjançant la seva 
venda en subhasta pública. 

b) Antiguitat del deute superior a 8 anys. 

5. Es realitzarà l’embargament de devolucions tributàries a practicar per la AEAT en els trams que 
procedeixi d’acord amb el convenis de col·laboració signats 

6. Per raons d’economia processal, els documents o justificants necessaris per la declaració de crèdit 
incobrable, podran ser substituïts per diligències esteses pel Recaptador Executiu. 

7. D’acord amb el que preveu l’article 61.3 del Reglament General de Recaptació i atenent a criteris 
d’eficiència en la utilització dels recursos disponibles, l’Alcalde, a proposta de la Tresoreria i prèvia 
fiscalització de l’òrgan Interventor podrà dictar també instruccions atenent a criteris com son la 
quantia, antiguitat, l’origen o naturalesa dels deutes, sobre les actuacions concretes que s’hauran de 
tenir en compte, a efectes de justificar la declaració administrativa de crèdit incobrabl, que modifiquin, 
desenvolupin o complementin les establertes en aquest article. 

 8. No es podrà dictar la provisió de constrenyiment de deutes que no continguin el NIF o NIE dels 
deutors, per evitar actuacions executives sobre terceres persones amb les que hi pugui existir 
coincidència amb el nom. A tal efecte, Gestió tributària, amb la col·laboració de la Recaptació, si 
escau, realitzarà la investigació corresponent. 

 

 

IV DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 

Article 33. Iniciació de l’expedient 

1. Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instancia de l'interessat, qui haurà de fonamentar 
el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute. 

2. S’acordarà d'ofici, i per imports superior a 6 euros la devolució en els supòsits següents: 

a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada. 

b) Quan es produeixi la duplicitat del pagament o excés 
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3. Quan consti en la base de dades municipal de manera fefaent l’ingrés no serà necessària 
l’aportació dels documents originals acreditatius del pagament. 

Article 34. Quantia de la devolució 

1. En els expedients de devolució iniciats d’ofici quan es verifiqui la duplicitat del pagament o excés 
els interessos de demora es computaran des de la data d’ingrés fins la data en que s’inicia aquest 
expedient amb la comunicació a l’interessat per a que designi compte corrent on efectuar la devolució, 
no computant d’aquesta manera la demora imputable a l’interessat.  

2. Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà el vigent al llarg del període segons el que preveu l’Article 
26.6 de la Llei general tributaria. Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà periodificar i aplicar a 
cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici per la Llei de pressupostos de 
l’Estat. 

3. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec de constrenyiment be perquè s’ha 

anul lat la liquidació de la quota o be perquè no resultava procedent exigir el recàrrec, es tornarà el 
recàrrec i es liquidaran interessos de demora sobre aqueixa quantia. 

Per efectuar qualsevol devolució, és necessari que juntament amb la sol·licitud l’interessat aporti full 
on consti el núm. de compte autenticat amb el segell bancari. 

Això no obstant, no serà necessari que aporti aquest document en el cas que l’interessat demani en la 
sol·licitud de devolució, que l’ingrés s’efectuï en el mateix compte on s’ha carregat el rebut mitjançant 
domiciliació bancària i l’interessat que demana la devolució, coincideixi amb el titular del rebut i amb el 
titular del compte. 

El número de compte haurà de constar obligatòriament en l’esmentada sol·licitud. 

 

V - SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT 

Article 35. Suspensió per interposició de recursos 

1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat exigida; 
això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l’acció administrativa per a la cobrança llevat que 

l'interessat sol liciti la suspensió del procediment, supòsit en que serà indispensable aportar una 
garantia que cobreixi el total del deute, els interessos de demora que generi la suspensió i els 
recàrrecs que resultin procedents en el moment en que es sol·licita la suspensió. 

2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l’òrgan competent per resoldre el recurs podrà 

suspendre, d'ofici o a sol licitud del recurrent, l’execució de l'acte recorregut quan s’apreciï que al 
dictar-lo s’ha pogut incórrer en error aritmètic, material o de fet. 
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3. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit desestimatori 
es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període voluntari, en els termes següents: 

- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins el 
dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 

- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer fins 
el dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 

4. Quan de la resolució del recurs, es derivi l’obligació de modificar la liquidació, el deute resultant 
podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior. 

5. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu contra una 
liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el deute resultant 
comprensiu del principal mes els interessos de demora acreditats en el període de suspensió i 
concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el previst al punt 3. 

Quan el deute suspès es trobes en via de constrenyiment, abans de continuar les actuacions 
executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute suspès mes els 
interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 

6. Quan l’execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els òrgans 
de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reanudaran les actuacions del procediment de 
constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs contenciós administratiu, sempre 
que la vigència i eficàcia de la caució aportada es mantingui fins llavors. Si durant aquest termini 
l'interessat comuniques a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i oferiment 
de caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del procediment en tan 
conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via administrativa. El procediment es 
reprendrà o es suspendrà a resultes de la decisió que adopti l’òrgan judicial. 

 

VI INSPECCIÓ DE TRIBUTS 

Article 36. La Inspecció de Tributs i les seves funcions 

1. Constitueix la inspecció de tributs, en l’àmbit de la competència de l’Ajuntament de Lleida, la unitat 
administrativa constituïda pels inspectors de tributs que tenen encomanada la funció de comprovar i 
investigar la situació tributaria dels distints subjectes passius i demés obligats tributaris amb la finalitat 
de verificar l’adequat compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda municipal i procedir, en 
el seu cas, a la regularització de la situació tributària mitjançant la pràctica d’una o varies liquidacions. 

2. Sempre pel que fa referència a impostos locals,  la inspecció de tributs exercirà les funcions 
administratives determinades a l’article 141 de la Llei General Tributària i demés normes que la 
desenvolupin.   
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Article 37. Normativa aplicable a la Inspecció de Tributs 

Les funcions, facultats i actuacions de la inspecció de tributs i els documents en què es formalitzin es 
regiran, de conformitat amb el previst als articles 11 i 12 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, per la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, i les disposicions que la desenvolupin, entre d’altres, el Reial 
decret 1065/2007 del 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de les actuacions i els 
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels 
procediments de l’aplicació dels tributs, el Reial Decret 2063/2004 que aprova el Reglament General 
del Règim  Sancionador Tributari, per la present Ordenança. i les pròpies dels diferents tributs locals   

En tot cas, tindrà caràcter supletori la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del procediment administratiu comú,   i les demés disposicions generals de Dret administratiu.  

 

Article 38. Planificació de les actuacions inspectores 

1. La inspecció de tributs actuarà conforme al pla d’inspecció, sens perjudici de la iniciativa dels 
actuaris d’acord amb els criteris d’eficàcia i oportunitat. 

2. El pla d’inspecció s’aprovarà mitjançant Decret d’Alcaldia, a proposta de la unitat d’Inspecció, que 
establirà criteris d’actuació sectorials, territorials o temporals, quantitatius o comparatius, o be de 
qualsevol altra classe que hagin de servir per seleccionar els subjectes passius o obligats tributaris 
que seran objecte de comprovació o investigació o d’obtenció d’informació. 

3. El contingut del pla anual d’inspecció és reservat, no essent susceptible de publicació. 

4. Quan les actuacions d’inspecció no es subjectin al pla anual hauran de comptar amb ordre o 
autorització escrita  de l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui, a proposta del cap d’inspecció 

 

Article 39. Atribució de competències 

1. La competència per dictar els actes que conclouen les actuacions inspectores i aprovar les 
liquidacions derivades de les mateixes, que la normativa estatal atribueix al cap d’inspecció, 
correspondrà a l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui, a proposta de la inspecció. 

2. Així mateix, la competència per adoptar els actes administratius de resolució dels expedients de 
comprovació limitada regulats als articles 136 a 140 de la Llei General Tributària, i les liquidacions 
derivades dels mateixos, correspondrà a l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui, a proposta de la 
inspecció. 
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3. Qualsevol altra actuació inspectora que la normativa estatal atribueixi al cap d’inspecció, 
correspondrà a l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui, a proposta de la inspecció. 

 

Article 40. Liquidació d’interessos de demora 

1. Les liquidacions tributàries derivades de les actuacions inspectores incorporaran l’interès de 
demora determinat a la Llei General Tributària i normes que la desenvolupen. 

2. En el cas de que el tribut objecte de regularització sigui de cobrament periòdic per rebut, es 
liquidarà l’interès de demora corresponent a cada exercici regularitzat a partir de la data en que hauria 
vençut el període voluntari de pagament d’estar correctament inclòs en la matrícula o el padró del 
tribut. 

Article 41. Infraccions i sancions tributàries 

1. Les infraccions i sancions tributàries es regiran per l’establert a la Llei General Tributària i normes 
que la desenvolupin. 

2. La competència per resoldre els expedients d’infracció tributària i per imposar sancions tributàries 
correspondrà a l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui, a proposta de la inspecció. 

3. Quan en un mateix procediment d’aplicació de tributs es comprovin varis períodes impositius o de 
liquidació, es considerarà, a efectes de la seva qualificació, que existeix una única infracció en relació 
a cadascun dels diferents supòsits d’infracció tipificats per la llei, per cada tribut i període objecte del 
procediment. En particular en els tributs de cobrament periòdic per rebut s’entendrà que existeixen 
tantes infraccions independents com acreditaments que s’hagin produït sense que el subjecte passiu 
hagués complert l’obligació de presentar de forma complerta i correcta les declaracions o documents 
necessaris per a que l’Administració pugui practicar l’adequada liquidació. 

 

VII - CONVENIS 

Article 42. Subjectes dels convenis 

1. Els convenis es podran establir amb subjectes passius individuals o amb agrupacions de 
contribuents.  

2. Els convenis es podran establir amb agrupacions de contribuents legalment constituïdes i que 
aporten apoderament bastant a l'efecte. 
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3. És potestatiu per als contribuents acollir-se o no al règim especial de conveni, i s'entén que ho 
accepten tots els que, trobant-se gravats pel mateix concepte, no renuncien a ell expressament en la 
forma que ho determina l'article següent. 

4. Els que haguessin renunciat no podran ser objecte de conveni diferent en el mateix exercici 
econòmic i quedaran sotmesos a les normes que estableixi l'Ordenança d'exacció corresponent. 

Article 43. Tipus de convenis 

1. Conveni individual. 

1. El conveni amb un subjecte passiu individual, persona física o jurídica, podrà establir-se tant si es 
tracta de contribuents com de substituts. 

2. El subjecte passiu individual que tingui quantitats pendents de pagament a la Hisenda municipal, en 
període executiu, no podrà ser subjecte de conveni mentre no hagi cancel·lat el seu deute tributari. 

3. Les condicions seran les mateixes que s'estableixin per als convenis col·lectius. 

2. Convenis col·lectius 

1. Les condicions amb agrupacions de contribuents tindran per objecte la fixació d'una xifra global i 
l'assenyalament, de comú acord, de la respectiva quota individual entre els diversos obligats al 
pagament. 

2. Els contribuents agrupats en un conveni assumeixen, subsidiària i mancomunadament, l'obligació 
de cobrir els dèficits que, en el seu cas, es produeixin al venciment de cada període de pagament, per 
la falta d'ingrés de la quota individual d'algun dels agrupats, sempre i quant aquests no hagin 
renunciat al conveni en la forma prevista en aquesta Ordenança. 

3. El repartiment complementari serà establert en cada cas per l'Administració municipal i serà 
proporcional a les respectives quotes acordades per cada contribuent obligat. 

Article 44. Renúncia al conveni. 

1. Els contribuents que discrepa de la decisió adoptada per l'agrupació a la que pertanyen, faran 
efectiva la seva renúncia mitjançant escrit presentat dintre dels deu dies següents a la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de l'acord municipal pel que s'accepta la petició de conveni. 

2. Els contribuents que durant el transcurs de l'exercici estiguin donats d'alta en una activitat acollida a 
un conveni, hi podran renunciar dintre dels quinze dies següents a la seva incorporació. 

3. En el cas de renúncia, la determinació de les bases imposables s'efectuarà en règim d'estimació 
directa. 
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Article 45. Condicions del conveni. 

Els convenis s'ajustaran a les normes següents: 

1a. Duració 

No podrà tenir una vigència superior a dos anys. 

a) Podrà prorrogar-se per un any si el subjecte passiu o l'agrupació de contribuents així ho sol·liciti 
abans de l'últim trimestre de vigència del conveni, i s'entendrà concedida la pròrroga si la Junta de 
Govern Local no resolt la petició en el termini d'un mes des del seu venciment. 

b) El número de pròrrogues anuals no podrà excedir de dues. 

2a. Preu i forma de pagament. 

El preu convingut s'ingressarà en els terminis establerts en les normes reguladores del conveni. 

3a. Assignació de quotes individuals. 

Les normes del conveni fixaran els criteris d'assignació i repartiment individual de les quotes. 

4a. Garantia. 

Amb la finalitat de respondre de les obligacions derivades del conveni, es constituirà 
necessàriament en la Tresoreria i a disposició de l'Alcaldia, una fiança per import de la dotzena 
part del preu convingut, ja sigui en metàl·lic, valors o crèdits reconeguts i liquidats en aquesta 
Corporació, o en la forma d'aval bancari. No serà necessària aquesta garantia quan l'ingrés del 
preu hagi d'efectuar-se dintre dels seixanta dies següents a l'aprovació del conveni. 

5a. Facultat inspectora de l'Ajuntament. 

Comprendrà la facultat de l'Administració municipal de requerir les dades i antecedents que es 
creguin oportuns, i de vigilar l'exacte compliment de les normes a que hagi de sotmetre's 
l'agrupació, i totes les demés funcions relacionades amb el conveni. Aquesta facultat comprendrà 
també la inspecció a efectes d'establiment de les condicions per als successius convenis. 

6a. Interès. 

El retard en el pagament del preu o de qualsevol termini i dels constrenyiments i recàrrecs 
corresponents, comportarà l'aplicació d'interessos de demora. 
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7a. Sancions. 

S'establiran les sancions següents: 

a) Imposició de multes als subjectes passius o als administradors de l'agrupació, per incompliment 
de les seves obligacions. 

b) Pèrdua de la fiança. 

8a. Rescissió. 

La rescissió del conveni es produirà per la falta d'ingrés del preu o d'algun dels terminis establerts. 

Article 46. Petició i aprovació. 

1. La petició de conveni que formulen les agrupacions de contribuents serà aprovada per la Junta de 
Govern Local. 

2. Formulades per l'oficina gestora les condicions del conveni i acceptades per l'agrupació de 
contribuents, la proposta de conveni es sotmetrà de nou a la Junta de Govern Local, la qual aprovarà 
o denegarà el conveni. 

3. Amb l'acord de la Junta de Govern Local s'entendrà formalitzat el conveni, però no entrarà en vigor 
fins que s'hagi constituït la garantia, i si no es constitueix en el termini d'un mes, quedarà sense 
efecte. 

Article 47. Assignació de quotes individuals. 

1. Un cop aprovat el conveni, l'agrupació de contribuents procedirà a la imputació de bases i 
distribució de quotes individuals. 

2. Dintre dels trenta dies hàbils següents al formalització del conveni, l'agrupació elevarà a l'Alcaldia 
una relació ordinal alfabètica dels contribuents, amb indicació de les bases i quotes. Transcorregut el 
termini mencionat sense que s'hagi rebut la relació, la Junta de Govern podrà anul·lar el conveni i 
procedirà a la determinació de les bases en el règim d'estimació directa. 

Article 48. Publicitat del repartiment. 

1. El repartiment de les quotes individuals serà exposat al públic en el tauló d'edictes de l'Ajuntament i 
en el domicili de l'agrupació, i s'avisarà als contribuents per mitjà del Butlletí Oficial de la Província. 

2. El document liquidador a que es refereix el paràgraf anterior s'encapçalarà amb les bases 
individuals de repartiment numerades correlativament, es confeccionarà amb tota claredat i per ordre 
alfabètic de carrers, i es consignarà la quantitat destinada a compensació per fallida i despeses 
generals. 

28



3. L'agrupació lliurarà a l'Administració municipal dos exemplars del repartiment; un exemplar del 
Butlletí Oficial de la Província on es publica l'anunci de la notificació i una certificació acreditativa on 
consta que el repartiment ha estat exposat en un lloc visible de les oficines de l'agrupació durant el 
termini establert. 

Article 49. Obligacions accessòries. 

Els contribuents agrupats en conveni la quota individual dels quals sigui superior a 72,12 € anuals, 
estaran obligats a presentar anualment a l'Administració municipal, i a efectes informatius relacionats 
amb el càlcul de la xifra dels successius convenis, en el seu cas, una declaració comprensiva de les 
operacions realitzades durant l'any anterior, que indiqui la mateixa Administració amb referència a 
l'exacció o exaccions convingudes. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no se’n acordi la modificació o derogació. 
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� � B4� 4�B)<TD�[���:4B(<B��� � � $� +�
�� ��� B4� 4E4-�<DB4))<� � � �� $�
 ����� B4� 4B4B24� � � <� $�
��� B4� 4B4*<@24� � � �� ��
���$�� B4� 4/<�<-�2�/4))2/4� � � �� ��
+�� B4� 4/<)� � � +� +�
� � B4� 4/)4@TJ-� � � +� +�
  � B4� 4/TD-W�*T)4J�2�D4J:<)<� � � �� $�
 �� B4� 4/TD-2JD� � � $� +�
+ � B4� 42/T<D�-�)-<D� � � ��  �

 $� 4Q� 4�4B4J-�

���� �� � �� ��
���� ���� �� ��
��+� �++� �� ��
���� ���� �� ��

��� B4� 4�4@TD� � �  �  �
��� B4� 4�4J*2)� � � +� +�
��� �� B4� 4�E4/<D� � �  � +�
+�+��� B4� 4�E4)<*4�N���2Q24� � � �� ��
 � $�� 4Q� 4�E4)<D� � � �� $�
 ����� B4� 4�E<)-�B�@4�2�<D-4*<��4� � � <� $�
 ��� � B4� 4�E<)-�:�)=T<)4D� � � +� +�
��� 4Q� 4�B4�*<�4)<J\� � � �� ��
��� B4� 4�B4�*<�B�D-4� � � �� ��
���� B4� 4�B4�*<�KTD-<)� � � �� ��
���� B4� 4�B4�*<�@<D-)<� � � �� ��
�� � B4� 4�B4�*<�@�J-4J\4� � � +� +�

�$�� 4Q� 4�B4�*<�:�)=T<)<D�

���� �+�� �� ��
���� � �� �� ��
�+�� ���� �� ��
� �� ���� �� ��
���� ���� $� $�
���� ���� $� $�

�+�� 4Q� 4�B4�*<�:TA���
���� ���� <� ��
���� ���� �� ��
���� ���� �� ��

� �� 4Q� 4�B4�*<�)<B4D<JD�
���� �+�� $� $�
���� �$�� $� $�
�$+� ���� $� $�
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�+$� ���� $� $�

���� 4Q� 4�B4�*<�)�Q2)4�)�T)<�

���� ���� �� ��
���� ���� �� ��
���� ���� �� ��
�$�� ���� �� ��

�� � B4� 4�B4�*<�D4J/<J2D� � � +� +�
���� B4� 4�B4�*<�D��� � � �� ��
��� �� B4� 4�B4�*<�Q2Q<D� � � <� $�
���  � B4� 4�B4J�� � � +� +�
 ����� B4� 4�<J-�)J� � � <� $�
 ��� � B4� 4�B4))]D� � � �� ��
���$ � B4� 4�K4))4D� � � $� +�
���� B4� 4�K<D� � � +� +�
���� B4� 4�K�JD�22� � � $� $�
������ B4� 4�K)<*�:<)<^4� � � �� ��
���� B4� 4�/<))2� � �  �  �
��� � B4� 4�/T42)<� � � +� +�
�� � B4� 4�@4B<��<D� � � +� +�
�+ � B4� 4�@<)24� � � �� ��
 ��� � B4� 4�@<J4)� � � <� $�
���� B4� 4�@2)4���K��B(� � � +� +�
�$�� B4� 4�@�*2�Q<��� � � +� ��
�  � :�� 4�@T*<K4)�8���2Q24� � � �� ��
�+�� :*� 4�:2B4-� � � �� ��
���� B4� 4�D4@�)4� � � ��  �
���$�� B4� 4�-4�8�DTBD� � � $� ��
���+�� B4� 4@E42M4*�)�<D:<JD� � � +� +�
���� B4� 4@2BD�*<���<2*4� � � �� ��
���� :�� 4@2BD�*<���<2*4� � � �� ��
�� � B4� 4@2BD�*<��KKBB� � � ��  �
���� :�� 4@2D-4-� � � �� ��
�� � 4Q� 4@:�D-4� � � +� +�
�� � B4� 4@D-<)*4@� � � +� +�
���� B4� 4J4D-4D2�:2J�D� � � $� $�
���� � :�� 4J*4�TB24� � �  �  �
��+��� B4� 4J<-�� � � �� ��
������ B4� 4J*)<T�*�<D:<JD� � � �� $�
++�� B4� 4J�24� � � +� +�
$� � B4� 4JD<�@�B(4)�<D� � � $� $�
$��� B4� 4JD<�@�B�4Q<� � � �� ��
��� � B4� 4J-2B�B4@2�*<��@T))2� � � <� ��
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$��� B4� 4J-�J2�4/TD-2� � � $� $�
$� � B4� 4J-�J2�E<)/�D�2�@4DD�� � � �� $�
$� � B4� 4J-�J2�E�4Q24� � � $� $�
 ��� � B4� 4J-�J2�/T2M�2�)2E<��<D� � � �� ��
$��� B4� 4J-�J2�D��<� � � +� +�
+�+��� B4� 4J-�J2�Q2�4:�4J4�8���2Q24� � � �� ��
$$�� B4� 4:�D-���D4J-�A4T@<� � �  �  �
$+�� )4� 4)4/�� � � �� ��
��$+ � B4� 4)4/��8�)42@4-� � � $� ��
$ �� B4� 4)4A��� � � +�  �
$� � B4� 4)E<B4� � �  � ��
$��� B4� 4)E���� � � �� ��
��� � B4� 4)E�)<-T@� � � <� ��
$��� B4� 4)B�*<��:�J-� � � �� ��
�$� � B4� 4)/<J-2J4� � �  � +�
$��� B4� 4)2E4T� � � �� ��
+��� B4� 4)J4�*�*<�D��D�J4� � � $� $�
 ��� B4� 4)=T2-<B-<�E<)/�D� � � <� $�
 ��� B4� 4)=T2-<B-<�B4@:@4J\� � � <� $�
 $�� B4� 4)=T2-<B-<�B4D<D� � � <� $�
 $ � B4� 4)=T2-<B-<�B<��<D� � � <� $�
+� � B4� 4)=T2-<B-<� *�@<J<B(� 2�

-�))<D�
� � <� $�

 � � B4� 4)=T2-<B-<�K��)<JD4� � � <� $�
+��� B4� 4)=T2-<B-<�/4T*2� � � +� +�
 ��� B4� 4)=T2-<B-<�/�@]� �� ��� <� $�
 ��� B4� 4)=T2-<B-<�/�@]�,:����"
����'.� � � ��  �
  �� B4� 4)=T2-<B-<�2/J4D2�@2=T<�� � � <� $�
 � � B4� 4)=T2-<B-<��4@4)B4� � � <� $�
+� � B4� 4)=T2-<B-<�@�)<)4�2�/4-<��� � � <� $�
 � � B4� 4)=T2-<B-<�:�)=T<)4D� � � <� $�
 +�� B4� 4)=T2-<B-<�Q2��4��J/4� � � <� $�

+$�� 4Q� 4)-<D4�

���� ���� +� $�
���� �$�� +� $�
���� ���� +� +�
�$+� ���� +� +�

++ � B4� 4)-T)�@�)� � �  � +�
+  � B4� 4)-T)�Q2Q<D� � � +� +�
���$$� B4� 4D:4� � � +� +�
+ �� B4� 4DD4�-� � � +�  �
+��� B4� 4DDT@:B2�� � �  �  �
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+��� :*� 4D-�� � � �� ��
����$� B4� 4D-T)2<D� � �  �  �
+��� :*� 4TE4)<D� � � �� ��
 ��$ � B4� 4T/TD-�K�J-� � � �� ��
���� � 4Q� 4T)_�24�:2A�4J� � � +� +�
���� � :�� 4T)<@E242M�*�T)/<��� � � +� ��
 ��� � B4� 4Q<-� � � <� $�
 ��� B4� E4K4)-� � �  � $�
 ��� B4� E42M4*4�����4T*2<JB24� � � �� ��
������ B4� E42M4*4����4�-)2J2-4-� � � �� ��
 ��� � B4� E4�4*)<� � � <� $�
 � � 4Q� E4�4K24� � �  �  �
���� :*� E4�4K24� � � �� ��
�� � :�� E4�4K24� � � �� +�
���� B4� E4�4/T<)� � �  �  �
������ B-� E4�4/T<)� � � �� $�
 ��� � B4� E4�*�@<)�/2�2�2�)�2/� � � <� $�
�$�� B4� E4��<D-<)� � � $� ��
���� 4Q� E4�@<D� � � �� ��
������ /�� E4�-4D4)�/)4B24J� � �  � +�
�+�� B4� E4)E4D-)�� � � +� +�
� �� 4Q� E4)B<��J4� � � �� $�
�  � B-� E4)B<��J4� � � �� $�
� �� :�� E4)B<��J4� � � �� ��
���� /)� :�4� � � +�  �
���� B4� E4)��*�<)��<D� � � �� $�
���� B4� E4)����B4D4�K�<2M� � � +� $�

���� B4� E4)����@424�D�

���� � �� �� ��
���� � �� �� ��
� �� ���� $� $�
� �� ���� $� $�

�� � :/� E4)=T<D�*<��-�K��� � � �� ��
���� B4� E<4-4�A�)J<-� � � +� +�
���� B4� E<��4Q2D-4� � � +� +�
���� B4� E<��:T2/����<D�4Q<��4J<D� � � +�  �
�� � B4� E<J4E4))<� � � $� $�
�+�� B4� E<JQ2J/T*4� � � �� ��
�$�� B4� E<)<J/T<)�:)<J4K<-4� � � �� ��
+����� B4� E2B2E<))2� � � �� ��
� �� B4� E2J<K4)� � � +� +�
 �$��� B4� E2DE<� � � �� ��
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 �+��� B4� E2DE<�/4�2J*�� � � �� ��
 �+��� B4� E2DE<�2)T)2-4� � � �� ��
 �+$�� B4� E2DE<�@<D</T<)� � � �� ��
 �++�� B4� E2DE<�)T4J�� � � �� ��
 �+ �� B4� E2DE<�-�))<D� � � $� ��
������ B4� E�4J=T<)D� � � +� $�
���$�� :�� E�4D�2JK4J-<� � � �� ��
���� 4Q� E��J*<�� � � �� ��
���� B4� E�E4�4� � � �� $�
���� :*� E�2M4*�)D� � � �� ��
���$ � B4� E�@E<)D� � � �� $�
���� B4� E�J�:4D-�)� � � �� ��

���� B4� E�J42)<�

���� ��$� �� ��
���� ���� �� ��
�� � ���� �� ��
��+� ���� �� ��

���� B4� E�J2K4B2�Q222� � � +� +�
���� B4� E�=T<� � � +� +�
���� :�� E�)<D� � � �� ��
�$�� B4� E�)/<D�E�4J=T<D� � � +� +�
�+�� B4� E�))4D� � �  �  �
� �� :/� E�-4J2B�E�<-� � � �� +�
���� B4� E�-<)4� � �  �  �
���� B4� E�-<)D� � � +�  �
��� �� B4� E�T�8�DTBD� � � $� ��
���� B4� E�Q4� � �  �  �
���� :*� E�Q4� � � �� ��
�$�� B4� E�Q<)4� � � �� ��
��� � B4� E)4D2�� � �  � +�
���� B4� E)TB� � � $� $�
���� -)� E)TB� � � $� +�
�+�� :*� ET-D<J2-� � � �� ��
�+ � :/� B4B<)<D� � � �� ��
�  � :/� B4*2Y� � � �� ��
 � + � B4� B4��E<)J<-� � � �� $�
���� � B4� B4�4J*)24�8�DTB(D� � � $� ��

���� B4� B4�*<)<)2<D�

���� ����  � ��
���� ����  � ��
���� ����  �  �
��+� ����  �  �

���� B4� B4�2M-<�222� � � +�  �
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���� � B4� B4@E)2�D� � �  �  �
������ B4� B4@2���B�)E2JD� � � $� $�
������ B4� B4@2���/)4J\<J4� � � �� ��
����$� B-� B4@2�����4�E2� � � �� ��
������ B4� B4@2���@4)2@TJ-� � �  �  �
���+�� B4� B4@2���:2B�D� � � $�  �
���+�� -)� B4@2���:2B�D� � � $� ��
+�+$�� B4� B4@2�*<��J�)*8���2Q24� � � �� ��
+��+$� B4� B4@2�-�))<�E�4JB4� � � �� ��
��� �� B4� B4@2�Q<���*�4�E4-4))<B� � � +� $�
������ B4� B4@:� � � �� ��

������ B4� B4@:���@4)-�

���� �$�� �� ��
���� ��+� �� ��
�$$� ���� �� ��
���� ���� �� ��

������ :*� B4@:8)�*�� � � �� ��
������ B4� B4@:4@<J-� � � +� +�
������ :*� B4@:4J4� � � �� ��
������ B4� B4@:2J\4� � � �� ��
������ B4� B4J4�� � � +�  �
��$  � B4� B4J4��N�)42@4-� � � $� ��
������ :*� B4J<-� � � �� ��
���+�� B4� B4J2/�� � � �� ��
���$�� B4� B4J�J/<�E)T/T�4-� � � �� ��
��� �� B4� B4J�J/<�/�JY4�<Y� � � �� ��
���� � B4� B4J-4E)24� � � �� +�
������ B4� B4:�:�J-� � � $� +�
������ :�� B4:�:�J-� � � $� $�
������ :*� B4:4))<��4� � � �� ��
���� � :/� B4:2-4�K4))<� � � �� ��

������ B4� B4)*<J4��B2DJ<)�D�
���� ���� $� $�
���� ���� �� $�
���� ���� $� $�

���$�� B4� B4)*<J4��)<@��2JD� � � �� ��
���+�� -)� B4)*<J4��)<@��2JD� � � �� $�
���+$� B4� B4)<D@4)�8���2Q24� � � �� ��
 �$ �� B4� B4)�<D�K�J-D<)<� � � �� $�
������ B4� B4)@<� � � �� ��
������ -)� B4)@<� � � +� ��
 � � � B4� B4)@<��4K�)<-� � � �� $�
���� � -)� B4)@<�N�DTBD� � � �� ��
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���� � B4� B4)@<�2-<D� � �  �  �
������ B4� B4)@<���K<J<B(� � � <� $�
������ B4� B4)@<J�N�DTBD� � � $� ��
������ B4� B4)J2B<)2<D� � �  �  �
���� � B4� B4))<)��N�DTBD� � � $� ��
������ B4� B4)-�2M4�-<�@� � �  � +�
������ B4� B4D4�/)4J�<K4�8�DTBD� � � $� ��
��$��� B4� B4D4/T4�*4� � �  �  �
������ :�� B4D<D�)</2�J4�D� � � +� +�
���� � B4� B4D2@2)�Q2�4� � � +� +�
 ��� � B4� B4D-4J\<)� � � <� $�
��$� � B4� B4D-<���N�)42@4-� � � $� ��
��+  � B4� /��K�*<�)42@4-� � � <� $�
��$��� B4� B4D-<���*�4)4J\�� � � <� $�
��$�$� B4� B4D-<���*�4)E<B4� � � <� $�
��$��� B4� B4D-<�����K4)K4J\4� � � <� $�
��$��� B4� B4D-<�����/4)*<J\� � � <� $�
��$��� B4� B4D-<�����@4�*4� � � <� $�
 �$��� B4� B4D-<�����@�J-B�4)� � � <� $�
��$�+� B4� B4D-<�����@T)� � � <� $�
��$� � B4� B4D-<�����)2E<��<D� � � <� $�
��$��� B4� B4D-<�����Q<)*T� � � <� $�
��$��� B4� B4D-<���K�)@�D� � � <� $�
� �� B4� B4D-<��4� � � �� ��
� �� :�� B4D-<��4� � � �� ��
$����� B4� B4D-<��*4JD� � � +� +�
������ B-� B4D-<��*4JD� � � �� +�
��$��� B4� E<4-� K)4JB<DB� B4D-<����

4�<T�
� � +� +�

 �$$ � B4� B4-4�:4� � � <� $�
��$$�� 4Q� B4-4�TJ\4� � � �� ��
��$+�� :�� B4-<*)4�� � � $� ��
��$+ � :�� B4-<)2J4�4�E<)-� � � �� ��

� �� B4� B4Q4��<)D�

���� �� � +� ��
���� ���� +� ��
���� �� �  � +�
��+� ��+�  � +�
���� ����  �  �
���� ����  �  �

���� � B4� B<�<D-W�:��� � � +� +�
��$��� B4� B<J-)<� � � +� +�
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��$��� :*� B<)*<)4�4�-4� � � �� ��
��$�+� :*� B<)*<)4�E42M4� � � �� ��
��$��� :�� B<)Q4J-<D� � � �� ��
��$��� B4� B<)Q<)4� � � +� +�
��$��� B4� B<)Q24� � � �� ��
���  � 4Q� B(4)�<D�*4)`2J� � � +� +�
��+��� B4� B2*� � � +�  �
�� ��� B4� B2T-4*<��4� � � +� +�
�� ��� B4� B2T-4-���K)4/4� � � �� ��
�� ��� B4� B2T-4-���-4))</4� � � +� +�
 � � � 4Q� B2T-4-�A4)*2� � � <� $�
+�+�$� B4� B�4*<��<)D�8���2Q24� � � �� ��
� $ � :�� B�4)4�B4@:�4@�)� � � +� +�
�� $�� B4� B�4Q<��� � �  �  �
�� +�� B4� B��-����<D�@�J/<D� � � $� $�
��  �� B4� B�E4-2��4D�4�-4D� � � �� ��
�� ��� :*� B�/T��4*4�-<)@2J�� � � �� ��
�� ��� B4� B��C�</2� � � +� +�
�� � � B4� B���@E24� � �  � +�
�� ��� :*� B�@4�ATJB�D4� � � �� ��
������ B4� B�@<)X� � � �� ��
������ B4� B�@:4J\24� � � ��  �
���+�� B4� B�@-<���)T<*4� � � �� ��
������ B4� B�@-<���Q2J4-<D4� � � $� $�

������ B4� B�@-<D�*�T)/<���

���� � �� �� ��
���� �$�� �� ��
�$�� ���� +� $�
� $� ���� +� $�

������ B4� B�@-<DD4�<�Q2)4� � � �� ��
$����� B4� B�JB4���E4)E<)4� � � +� +�
+��+�� B4� B�JB�)*24� � �  �  �
���� � :�� B�JD-2-TB2�� � � �� ��
 � � � B4� B�:4�*��)� � � +� +�
������ :*� B�:4�*��)� � � �� ��
���� � B-� B�)E2JD� � � �� +�
��� �� B4� B�)*�E4� � � �� ��

������ B4� B�))</2*�)�<DB�K<-�

���� �+�� �� ��
���� �$�� �� ��
�+�� ���� $� $�
�$�� ���� $� $�

������ B4� B�))</�� � � ��  �
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������ B4� B�))<T�Q<��� � � $� ��
������ B4� B�)-D�B4-4�4J<D� � � �� $�
���$�� B4� B�D8/4\�J� � � �� $�
���$�� B4� B�D�� � �  �  �
������ B4� B�D-4�*<��A4J� � �  �  �
������ B4� B�D-4�*<�D�@4/)4J<)D� � � �� ��
������ B4� B�D-4�*<�D�-<2M2*�)D� � � ��  �
������ B4� B�D-4�@4/*4�<J4� � � ��  �
�� ��� B4� B�-M<)4� � � +�  �
�� � � -)� B�-M<)4� � � +�  �
���$�� B4� B)<T�E4D<��4�8��2Q24� � � �� ��

���+�� B4� B)2D-�K�����E��<*4�
���� ���� �� ��
���� ���� �� ��
���� ���� <� ��

��� �� B4� B)�J2D-4�@TJ-4J<)� � � $� $�
��+� � B4� BT<JB4� � �  �  �
������ :*� BTJ2��4D� � � �� ��
���� � B4� *�(<J)2�*TJ4J-� � � �� ��
���$�� B4� *4J2<�� � � ��  �
������ B4� *4))<)4�D4J-�@4)-2� � �  �  �
������ B4� *4))<)4�D<@2J4)2� � �  �  �
���+�� B4� *4TJ�2D� � �  �  �
������ :�� *<���(�)-���D4J-4�-<)<D4� � � +�  �
���� � B4� *<��4�B<)*<)4� � � <� ��
+��� � B4� *<� �4� B�@4� �� D4J-4� K<� 8

��2Q24�
� � �� ��

+����� B4� *<��4�B)<T�*<��E4-��<� � � �� ��
��+$�� :�� *<��4�Q<)<@4�8�)42@4-� � � $� ��
 ����� :�� *<��4�Q2J\4�8�)42@4-� � � �� ��
+�+$�� B4� *<��<D��)�J<-<D�8���2Q24� � � �� ��
+��� � B4� *<��<D�B4J4�D� � � �� ��
��$� � :�� *<��<D�Q4��D� � � <� $�
���  � B4� *<���<D-4J\�*�2Q4)D� � � �� $�
���� � B4� *<�@<)BT)2� � � <�  �
���� � B4� *<�:�T-�� � � <�  �
��+$�� B4� *<��B4E<)J<-�8�)42@4-� � � $� ��
���+ � B4� *<��B4J\<)<-� � �  �  �
���� � -)� *<��B4))<)�*<��4�:�4-<)24� � � +�  �
��++�� B4� *<��B(4)*�J4\�8�)42@4-� � � $� ��
������ B4� *<��K<))�� � � �� ��
��++�� B4� *<��@4B4E<T�8�)42@4-� � � $� ��
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��+$�� B4� *<��@<)��-�8�)42@4-� � � $� ��
��$� � B4� *<��J�)*�8�)42@4-� � � $� ��
��+$+� B4� *<��:4)<��4*4�8�)42@4-� � � $� ��
������ B4� *<��D��� � � <�  �
��+++� B4� *<��-<@:)4J2����8�)42@4-� � � $� ��
���+ � B4� *<��Q<J*)<��� � �  �  �
+�+$�� B4� *<��Q<)*<)���8���2Q24� � � �� ��
���$ � 4Q� *<����*<�@4)X�8�DTB(D� � � $� ��
���� � :�� *<������@4)X� � � �� ��
������ :�� *<�D�K4J4�<-D���D��A4T@<� � �  �  �
�� + � :�� *<�D�K<))�Q24)2D� � � $� $�
������ :�� *<�D�/)4@4-2BD� � � +�  �
���� � B4� *<�D�:2JD� � � <�  �
���+ � B4� *<�D�:2JD�8�DTBD� � � $� ��
������ B4� *<@�B)4B24� � � �� ��
������ B4� *<DB4�X�D� � � +�  �
������ -)� *<DB4�X�D� � � +�  �
������ B4� *<DQ4��D� � �  �  �
������ :�� *2:�D2-� � � +�  �
+�+� � B4� *2:�D2-D�8���2Q24� � � �� ��
��+� � B4� *2D<@2J4*��8�)42@4-� � � $� ��
���� � B4� *2D<@2J4*��8�DTBD� � � $� ��
���+�� B4� *�B-�)�E2�DB4� � �  �  �
������ B4� *�B-�)�B4@E)�*2� � �  �  �
���$�� B4� *�B-�)�B�@E<��<D� � � �� ��
���$ � :/� *�B-�)�B�@E<��<D� � � �� $�
���+ � B4� *�B-�)�<D-�:4� � �  �  �

���+�� 4Q� *�B-�)�K�<@2J/�

���� ��$� �� ��
���� ���� �� ��
��+� ���� �� ��
�� � � $� �� ��
�  � ���� <� ��

���� � B4� *�B-�)�-)T<-4� � � +� +�
��� �� B4� *�B-�)�Y4@@<J(�KK� � � $� $�
������ B4� *�B-�)4�B4D-<��D� � � �� ��
���� � B4� *�B-�)4�*���)D�4�<T� � � $� ��
������ B4� *���)D� � � ��  �
������ B4� *�@<J<B���@2/T<�� � � �� ��
���� � :�� *)<-D�(T@4JD� � � �� +�
���� � B4� *Ta<�<��2J/-�J� � � ��  �
������ B4� *�T)]� � � <�  �
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������ B4� <�:TE2���[���:4))4J��� � � $� $�
������ :�� <*2��D4-T)J2J�� � � �� ��
������ B4� <*T4)*�-��*)4� � �  � +�
������ B4� <*T4)*�Q<�4DB�� � � $� $�
$����� B4� <��E4/<D� � � +� +�
�� ��� B4� <��E<)/4*4� � � +� +�
 ��$ � B4� <��B�/T�� � � �� ��
��� �� B4� <��@�J-D24� � � +� +�
������ B4� <��:<J<*<D� � � +� +�
$����� B4� <��:)2�)4-� � � +� +�
��� �� B4� <��)2:���<D� � � +� +�
������ B4� <��Q4��<D� � � $� +�
���+ � :�� <�2D<J*4�*<�@�J-B4*4� � � <� $�
���� � B4� <�D�E<4-�<D� � � ��  �
+�$��� B4� <�D�<)4�D� � �  �  �
������ B4� <�D�(�)-D�8�DTBD� � � $� ��
���� � -)� <�D�(�)-D�8�DTBD� � � �� ��
+�$��� B4� <�D�)4@D� � �  �  �
���� � :�� <@2�2�DTE24D� � �  � +�
���� :/� <@:�)*4� � � �� $�
��$$ � B4� <@:�)*4�8�)42@4-� � � $� ��
��� �� :*� <@:)<D</T<)4� � � �� ��
������ :�� <JB4)J4���:<Y� � � �� ��
$� � � B4� <J/2J\<)�4J-�J2����E<-� � � $� $�
$� ��� B4� <J/2J\<)�B<��<)D� � � $� $�
��� $� B4� <J/2J\<)�@24D� � � �� ��
��� +� B4� <J/2J\<)�:4T�4/TD-2� � � �� ��
$� ��� B4� <J/2J\<)�D4J-2�B�@:4J\D� � � �� $�
������ B4� <J)2B�4)*<)2T� � � +� +�
 + � B4� <J)2B�B)�TD� � � <� $�

����+� B4� <J)2B�K4))<J\�

���� �� � <� ��
���� �$�� <� ��
���� ���� �� $�
�$+� ���� �� $�

������ B4� <J)2B�/)4J4*�D� � � �� ��
������ :�� <JD<J\4JX4� � � $�  �
������ :*� <J-2-4-�*<�DTB(D� � � $� ��
������ B4� <)4�Q4��*�4)4J� � � <� $�
������ B4� <)<-4� � �  �  �
������ :�� <)<-4� � �  �  �
������ B4� <)@<J/���Q2� � � �� $�
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��$��� B4� <DB4�<D�D4J-����)<JX� � �  �  �
��$��� B4� <DB��<D� � �  �  �
���� � B4� <DB��<D�8�DTBD� � � $� ��
���� � :D� <DB��<D�*<�)42@4-� � � $� ��
��$��� B4� <DBT�-�)�B�)D<��<D� � � +� +�
��$$�� B4� <DBT�-�)�/T4�-<)� � � �� ��
��$��� B4�� <D/�<D24�N�)4b@4-� � � $� ��
������ <D� <D:42�2JK4J-2��c)�Q<��Zd� � � �� ��
������ :�� <D:4J\4� � � �� ��
�� ��� B4� <D:<)4JX4�/�JY4�<Y� � � �� $�
��$$ � B4� <D:2/��� � �  �  �
��$� � 4Q� <D-T*2�/<J<)4�� � � �� ��
��$$�� :/� <D-T*24J-D� � � �� $�
 �$$�� B4� <TB4�2:-TD� � � <� $�
��+� � B4� <T/<J2�*��)D� � � ��  �
�� � � :�� <T)�:4� � � �� ��
���+�� B4� <TYa4*2� � � +� +�
��$��� B4� <M�B4@2�*�4�:2B4-� � � $� $�
������ 4Q� <M<)B2-� � � $� +�
���$�� :�� <M<)B2-� � � �� ��
��$��� B4� <M-)<@4*T)4� � � +� +�
��$��� -)� <M-)<@4*T)4� � � +� +�
�� ��� B4� K<�2:���D2�Q4� � �  � +�
�� ��� :*� K<@�D4� � � �� ��
�� $�� E�� K<)J4J*<Y�/4�4)� � � �� $�

�� +�� B4� K<))4J�<��B4-��2B�
���� ����  � $�
���� �+��  � $�
� �� ���� �� ��

��$ �� B4� K<))4J�)4@E�4� � � �� ��
���� B4� K<))4)4� � � �� ��

��  �� 4Q� K�2M�

���� �� � +� $�
���� �$�� +� $�
���� ���� +� +�
�$�� ���� +� +�

��   � B4� K��)����2D� � �  � +�
�� ��� B4� K��)2*4� � � �� ��
������ B4� K��B(�2�-�))<D� � � �� ��
������ B4� K�J-�����42/T4)*<J-� � �  �  �
���� � :�� K�J-�*<�D�-)2-�JD� � �  �  �
���� � /�� K�J-�2�=T<)� � � $� $�
������ B4� K�J-�J�Q4� � � �� ��
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�� ��� B4� K�J-4J<��<D� � �  �  �
�� ��� 4Q� K�J-4J<-� � � +� +�
�� ��� :*� K�J-4J<-� � � �� ��
������ :�� K�J-4J<-� � �  �  �
������ :*� K�J-4J<-����BT)-� � � �� ��
������ :*� K�J-4J<-�@<*2�� � � �� ��
��$��� B4� K�)@2/��N�)42@4-� � � $� ��
������ B4� K)4/4� � � ��  �
���� � :�� K)4JX4� � � $� $�
 ����� B4� K)4JB<DB�4)/2�<D�2�E2K<-� � � �� ��
 ��� � B4� K)4JB<DB� E�)*4�E4� 2�

@�J-4)*2-�
� � �� ��

$��+�� 4Q� K)4JB<DB�@4B24� � � �� ��
��� �� B4� K)4JB<DB�@��2� � � +� +�
������ -)� K)4JB<DB�@��2� � � +� +�
���+ � B4� K)4JB<DB�:�)-4�2�Q2�4�-4� � � <� ��

���$ � B4� K)4JB<DB�D��4J4�2�K�)-T^��

���� ���� ��  �
���� ���� ��  �
���� ����  �  �
��$� ����  �  �

 � � � :��� K)4JB<DB�Q24*2T� � � �� $�
 � ��� B4� K)4JA4�*<�:�J<J-� � � +� +�
���� � B4� K)<*<)2B�)2T�K4))<� � � $� $�
���$�� B4� /42)��<D� � � ��  �
������ B4� /4�<)4� � � ��  �
������ B4� /4�2B24� � �  �  �
���$�� :�� /4�2B24� � � $�  �
��� �� 4Q� /4�2�<��/4�2�<2� � � +� +�
������ B4� /4J*<D4� � � +�  �
������ B4� /4J*(2� � � $� +�
���� � B4� /4)B24���)B4� � � ��  �
$����� B4� /4))4K� � � +� +�

������ 4Q� /4))2/T<D�

���� �$�� �� ��
���� ���� �� ��
�$�� ���� $� $�
���� ���� $� $�

������ E�� /4D:4)���:�)-��4� � � �� ��
���+�� B4� /<J<)4�� � �  �  �
������ B4� /<J<)4��E)2-�� � � �� ��
$����� B4� /<)@4J<-<D� � � $� ��
������ 4Q� /<)@4J2<D� � � <� $�
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$����� E�� /<)@4JD�B4))<)4�B<AT*�� � � ��  �
$����� /)� Q�)4Q24� � � +�  �
$��+�� B4� /<)@4JD�2Y=T2<)*�� � � $� +�
$����� B4� /<)@4JD�:2/J4-<��2� � � �� ��
$����� B4� /<)@4JD�=T<)4�-� � �  �  �
$����� B4� /<)@4JD�)<B4D<JD� � � +� +�
���� � B4� /2J<D-4� � �  �  �
������ B4� /2)�J4� � � $� $�
������ B4� /�Q<)J4*�)�@�JB4*4� � � $� ��
���+�� B4� /�\4� � � +� +�
��� �� B4� /)4��<)4� � �  �  �
+�+$�� B4� /)4J�N���2Q24� � � �� ��

������ :D� /)4J�:4DD<2/�*<�)�J*4�

���� ���� �� ��
���� � �� �� ��
� �� ��+� $� ��
���� ���� �� ��

���  � B4� /)4J4*4� � � �� ��
������ B4� /)4J4*<��4� � � +� +�
������ :�� /)4J4*�D� � � +� +�
$����� :*� /)4J\<J4� � � �� ��
$����� :*� /)<4��� � � �� ��
+�+��� B4� /)<4���8���2Q24� � � �� ��
������ :*� /)<4���-<)@2J�� � � �� ��
 ��+ � B4� /)<Q��� � � <� $�
���  � B4� /)T:�4)-<D4JD�8�DTBD� � � $� ��
$����� :*� /T4�*4� � � �� ��
$��$�� B4� /T2��<@�E�-<-� � � $� $�
$��+�� B4� /T2��<@�*<�E<Y2<)D� � � �� $�
$�� �� :*� /T2J*4Q��D� � � �� ��
$�$��� :�� (2D:4J�4@<)2B4� � � �� ��
���� B4� (2D-�)24*�)� A�D<:�

��4*�J�D4�
� � +� +�

+�+��� B4� (�)-4�8���2Q24� � � �� ��
$�$��� B4� (�D:2-4�<)D���D4J-�A�4J� � � +� +�

$�$$�� B4� (�D-4�����4�E�)*<-4�

���� ���� +� $�
���� ���� +� $�
��$� ���� +� +�
�$�� ���� +� +�

$�$ �� :/� (T<�Q4� � � �� ��

��$��� B4� (T@E<)-�-�))<D�
���� ��$� �� ��
���� ��+� �� ��
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�� � ���� �� ��
���� ���� �� ��

$�+ �� B4� 2/J4D2�E4D-TD� � � +� +�
$�+��� B4� 2/T4�4*4� � � �� $�
$�+� � :/� 2��<D�E4�<4)D� � � �� ��
$�+��� B4� 2@:)<DD�)�E�-<�� � � +� +�
$�+��� B4� 2J*<:<J*<JB24� � � �� ��
$�+��� B4� 2J*2Q2��2�@4J*�J2� � � $� $�
��� �� 4Q� 2J*TD-)24� � � �� ��
$�  �� B4� 2)<J<�D��D�J4� � � $� $�
������ B4� 2D44B�4�E<J2Y� � � �� $�
$� ��� B4� 2D4E<��22� � � $� ��
$� ��� B4� 2D<)J� � � +� +�
$� $�� B4� 2D�J4� � � +� +�
�� � � B4� 2Q4)D�*�T)/<��� � � �� ��
$��+�� B4� A4<J� � �  �  �
$����� B4� A4)*2� � �  �  �
���� � A4� A4)*2JD�*<�B4)@<�4@4\4� � � $� +�
� � A4� A4)*2JD� *<� ��4�B4�*<�

<D-4*<��4�
� � $� $�

������ B4� A4)*2JD�*�<)J<D-���TB(� � � �� ��
���$�� A4� A4)*2JD�*<�K)4JB<DB�D��4J4� � �  �  �
$��� � B4� A4)*2JD�*<�A4T@<�@4/)<� � � $� +�
������ A4� A4)*2JD�*<��4�:4T�N�DTBD� � � $� ��
 ��� � A4� A4)*2JD����<D�@4/JR�2<D� � � $� $�
���$ � A4� A4)*2JD�*<���)��*<�@42/� � � �� ��
+��� � A4� A4)*2JD�*<�@<)B_�)�*�)<*4� � � $� $�
���� � A4� A4)*2JD�:�@:<T�K4E)4� � � �� ��
$�� �� B4� A4T@<�*�4/)4@TJ-� � �  � +�
 �$��� :�� A4T@<�/�)-� � � �� ��
$����� :�� A4T@<�)TE2�� � � $� +�

$����� B4� A4T@<�2�B�J=T<)2*�)�

���� �$�� +� +�
���� ���� +� +�
���� ����  � +�
�+�� ����  � +�

$����� B4� A4T@<�22� � � �� ��
$����� B4� A<)�J2�:TA4*<D� � � $� $�
$����� :*� A<DTD<-� � � �� ��
 � � � :�� A<DTD�@�JB4*4� � � $� +�
�� ��� B4� A�4J�E4/<-� � � �� ��
$��� � B4� A�4J�E4:-2D-4�MT)2/T<)4� � � +� +�
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���+ � B4� A�4J�BT��<)<� � �  � +�
�� � � B4� A�4J�*<��)<2� � �  �  �
������ B4� A�4J�KTD-<)� � � $� $�
$����� B4� A�4J�/4Q4))4� � � �� ��
$��� � B4� A�4J�@2)�� � � �� ��
$��� � :=� A�4J��)�� � � �� $�
$��� � :�� A�4J�D4J-4@4)24� � � $� $�
$��� � :�� A�4J�Q2�4/)4D4� � � $� $�
$����� :�� A�4J�MM222� � � ��  �
 � $ � B4� A�4=T2J�B�D-4� � � �� $�
$����� B4� A�B����4�E��4� � � �� ��
$����� :/� A�B����4�E��4� � � �� $�
$����� B4� A�/�4)�D</4�4� � �  �  �
$�� �� /)� 4Q2J/T*4�*<�@4*)2*� � � +�  �
$��  � B4� A�D<����J*)2Y��D-2Y� � � +� +�
��� �� B4� A�D<:�E4)��-)4Q<� � � �� ��
��$��� B4� A�D<:�E<-)2T� � � +� +�
$��$ � B4� A�D<:�B4)J<)� � � $� +�
������ :�� A�D<:�<D-4*<��4� � � �� ��
$����� B4� A�D<:�K�J-D<)<� � � $� $�
 �$+ � B4� A�D<:�@��4�E4� � � �� $�
��$� � B4� A�D<:�@��@2J/T<��4� � � +� +�
$��� � B4� A�D<:�:4��4B(� � � +� +�
�� ��� :�� A�D<:�:2^��� � � $� $�
$��$�� B4� A�D<:�:�4� � � +� +�
 ����� B4� A�D<:�D4))4-<�2�K�)/4� � � �� ��
��� �� B4� A�D<:�D</T)4�K4))<� � � �� ��
 ����� :�� A�D<:�D��4JD� � �  �  �
 ��� � :�� A�D<:�Q<()�<� � � $� $�
 ����� B4� A�D<:�Q2��4�2�/4@�J� � � $� $�
$����� B4� AT<)24� � � ��  �
$����� B4� AT�2�B<D4)� � � �� $�
$��$�� B4� ATJ<*4� � � +� +�
$�� �� B4� AT:2-<)� � � $� $�
��� �� B4� �4�*T4J4� � � �� ��
+�� �� B4� ��4�E2� � � �� ��
+��+�� B4� ��4�/T<)� � � +� $�
���$�� B4� ��<JD<J\4JX4� � � �� ��
+�� �� :�� ��<DB�)M4*�)� � � �� ��
���$ � :�� ��<D:�42� � � +� +�
��$ �� B4� ��<D-4B2Z�8�)42@4-� � � $� ��
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���� � :�� ��(�)-4�8�DTBD� � � $� ��
 � +�� 4Q� �4�B4J4*2<JD<� � � �� $�
������ B4� �4�B<)*4J\4� � � +� +�
+����� B4� �4�B�)-� � �  �  �
+����� :*� �4�B�)-� � � �� ��
+��� � B4� �4�B�)T^4� � � �� ��
+����� B4� �4�B)<T� � �  �  �
���$ � B4� �4�K�J-�8�DTBD� � � $� ��
��� �� B4� �4�K�)J4�� � � �� ��
��� �� B4� �4�KTD-4� � � �� ��
$�� �� B4� �4�/4))�-M4� � � +� +�
+�+��� B4� �4�/)4��<)4�8���2Q24� � � �� ��
$��  � B4� �4���T@� � �  �  �
+��$�� B4� �4�@4JB(4� � �  �  �
+��� � B4� �4�@<)B<� ���� ���� �� ��

���� ���� �� ��
���� ���� �� ��
���� ���� �� ��

+����� B4� �4�@<D=T2-4� � �  �  �
��� �� B4� �4�@2J<)24� � � �� ��
$��� B4� �4�J�/T<)4� � � +� +�

+����� B4� �4�:4�@4�

���� ���� +� ��
���� ��+� +� ��
���� ��$� +� +�
���� ��+� +� +�
�� � ���� +�  �
���� ���� +�  �

 ����� B4� �4�:4��@4� � �  � ��
+����� B4� �4�:4))4� � � ��  �
+��$�� E�� �4�:4T� � � +� +�
+����� :�� �4�:4T� � � �� ��
+�+$�� B4� �4�:4Y�8���2Q24� � � �� ��
 ����� :*� �4�:�4J4� � � �� ��
+�+ � B4� �4�:�)-<��4� � �  �  �
��� B4� �4�)2�A4� � � �� ��
+����� :�� �4�)2�A4� � �  � ��
+��+�� :�� �4�D4�� � � �� ��
���$�� B4� �4�D<�Q4� � � +� +�
+�� �� B4� �4�DT*4� � � ��  �
+��� � B4� �4T)<]�K2/T<)��4� � � +�  �
+�� �� B4� �4@4)B4� � � ��  �
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+�� +� E�� �4J*<�2J���4Q2��4� � � +� +�
+�� �� B4� �4D�4�:TA4))4D� � � �� ��
+�+$�� B4� �4D�/)4JA4D�8���2Q24� � � �� ��
+��� � B4� �<4J*)<�B)2D-�K��� � �  � +�
+����� B4� �<)2*4�,B���@E24.� � � +� +�
+��� � B4� �<D�4Q<��4J<D� � �  �  �
+����� :=� �<D�E4DD<D� � � ��  �
+����� :*� �<D�B4J4�D� � � �� ��
��$��� B4� �<D�@�J/<D�8�)42@4-� � � $� ��
+����� B4� �<D�:4DD4*�)<D� � �  �  �
+����� B4� �<D�:2=T<D� � � +� +�
+����� B4� �<D�)�D<D� � � +� +�
������ :�� ��<2*4�:4)a� � � �� ��
������ B4� ��2E<)-4-� � �  � +�
+����� B4� ��2-<)4� � � �� ��
+�+��� :*� ��2Q24� � � �� ��
+�++�� B4� ���:2D� � �  �  �
������ B4� ���)<JX�4/TD-2�B�4Q<)24� � � �� ��
 �$� � B4� ���)<)� � � <� $�
+����� B4� ���)<)D� � � �� ��
+�+��� B4� ��T2D�E<D4� � � +�  �
��$��� B4� ��T2D�B�@:4J\D� � � �� ��
������ B4� ��T2D�@2��<-� � � $� $�
+�+��� B4� ��T2D�)�B4� � � �� ��
 � ��� :�� ���@4))4B�� � � <� $�
+�+ �� B4� �T*�Q2BTD�:2TD� � � +� +�
+�+  � B4� @�B4))4DB��K�)@2/T<)4� � � +� +�
+� ��� 4Q� @4*)2*� � � �� ��
+����� B4� @4/*4�<J4� � � $� ��
+����� B4� @4/2�@�)<)4� � � �� ��
+��$�� B4� @424�D� � � +� +�

+��+�� B4� @4A�)�
���� ���� �� ��
���� ���� +� ��

��$��� B4� @4A�)�8�)42@4-� � � $� ��
��++�� :�� @4A�)�N�)42@4-� � � $� ��
������ B4� @4A�)�8�DTBD� � � $� ��
���� � :�� @4A�)�8�DTBD� � � $� ��
������ -)� @4A�)�8�DTBD� � � �� ��
+��+ � :/� @4�4/4� � � �� ��
+��$�� :*� @4�/�Q<)J� � � �� ��
 ��$ � B4� @4J)<D4� � � +� +�
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������ B4� @4JT<����K4��4� � � $� +�
+����� B4� @4JT<����@�J-DT4)-� � � $� +�
+��$ � B4� @4JT<����:<*)���� � � �� $�
+����� B4� @4JT<��*<��:4�4B2�� � � �� ��
+��+�� B4� @4JT<��K��)<JD4� � � <� $�
+��� � B4� @4JT<��/4\4�2�-�@4D� � � $� +�
������ :D� @4JT<��)4Q<J-ZD� � � �� ��
+��+�� :/� @4JT<��D<E4D-24J� � � �� ��
+����� B4� @4)4/4��� � � �� ��
+����� B4� @4)4J\�D4� � � ��  �
+� ��� B4� @4)<�*��B<-� � � +� +�
 �$� � B4� @4)/4)2*4�M2)/T� � � �� $�
+��� � :�� @4)24�4T)<�24�B4:@4J\� � � +� +�
���� � B4� @4)24�@<)B_�@4)X4��D<))4� � � $� +�
 � ��� B4� @4)24�@�J-<DD�)2� � � �� $�
���+�� :�� @4)24�)�D<��� � � +� +�
���$ � :�� @4)24�)eE2<D�2�/4))�KS� � � $� $�
+����� B4� @4)24�D4T)<-� � � �� ��
+��� � B4� @4)24�Q2�4�-<��4� � � �� ��
 � � � B4� @4)2<�BT)2<� � � �� $�
+��� � 4Q� @4)2@TJ-� � � +�  �
+����� :*� @4)2@TJ-� � � �� ��
+�$�� B4� @4)2��4� � � $� $�
������ /)� @4)2��4� � � �� ��
+��+�� :*� @4)2��4� � � �� ��
+��+�� K4� @4)2��48K4�*4�/4)*<J\� � � �� ��
+�� �� B4� @4)2TD�-�))<D� � � �� ��
+�+$$� B4� @4)=T<D� �� ��<JD<J4*48

��2Q24�
� � �� ��

+����� :/� @4)=T<D����</4J<D� � � $� +�
+����� B4� @4)-� � �  � $�
 � ��� :�� @4)-4�@4-4� � � �� $�
+����� B4� @4)-2�/)4��4� � � $� $�
+����� B4� @4)-�D� � � �� ��
 ��� � B4� @<�24� � � <� $�
+����� B4� @<J4)/T<JD� � � �� +�
+����� B4� @<=T2J<JD4� � � $� $�
������ B4� @<D-)<�N�DTBD� � � $� ��
+����� B4� @<D-)<�<@2�2�:TA��� � � �� ��
+����� B4� @<D-)<�A�4J�*�4Q2�4� � � �� ��
+��� � :�� @<D-)<�D<))4� � � +�  �
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������ B4� @<D-)<�-�J<-� � � �� $�
+�� �� 4Q� @<-/<�4E24-4)� � � $� +�
+����� B4� @<-/<�@<)B<� � � +� +�
+��+�� B4� @2/�B4@2� � �  � ��
���$�� B4� @2/*24�N�DTBD� � � $� ��
+����� :/� @2=T<��4)4/�J<D� � � +� +�
+��� � 4Q� @2=T<��E4-���)2� � � �� $�
+����� B4� @2=T<����B�)-24*4� � � $� $�
+����� :/� @2=T<��K4)/4D� � � $� $�
+��� � B4� @2=T<��(<)J4J*<Y� � � �� ��
���+�� :�� @2=T<��)�2/� � � <� $�
+����� B4� @2=T<��D<))4� � � +� +�
+��� � :�� @2=T<��D<)Q<-� � � $� $�
+��$�� :�� @2DD2�JD� � � �� ��
 � ��� :��� @��2�*<�D4J-�4J4D-4D2� � � �� $�
+�� �� B4� @���<)TDD4� � � +� +�
+����� B4� @�J<D-2)�*�4Q2J/4J\4� � � <� $�
+����� B4� @�J<D-2)���/<))2� � � <� $�
+����� B4� @�J<D-2)���/T4�-<)� � � <� $�
+��  � B4� @�J<D-2)����<D�K)4J=T<D<D� � � <� $�
+����� B4� @�J<D-2)����<D�4Q<��4J<D� � � <� $�
+�� �� B4� @�J<D-2)���:�E�<-� � � <� $�
+��� � B4� @�J<D-2)���Q4��E�J4� � � <� $�
+����� B4� @�J/<D� � �  �  �
+��� � E�� @�J-4�E4J�8�@4/)4J<)D� � � �� ��
+����� :*� @�J-B4*4� � � �� ��
��� �� B4� @�J-<))<\� � � �� ��
+����� B4� @�J-:<��2<)� � � +� +�
+����� B4� @�J-D<))4-�)�2/� � � �� $�
+����� B4� @�JY�J� � � +� +�
 ����� :*� @�)<*2��4�-<)@2J�� � � �� ��
 ��� � B4� @�)<)4� � � <� $�
 ����� B4� @�)2DB�-� � �  �  �
 ����� B4� @�DD<J�4@2B� � � +�  �
������ :�� @�DD<J�4J-�J2�)TE2<��4� � � +�  �
 ��$�� :�� @�DD<J�A��Q<)*4/T<)� � � �� ��
 ��+�� B4� @�DD<J�:<�</)2� � � +� +�
 �� �� B4� @�DD<J�)<2/� � � �� ��
 ����� B4� @�DD<J�D4�Q4*�)� � � �� ��
 ����� B4� @�DD<J�D��<� � �  �  �
 ��� � B4� @�D-42J�N���2Q24� � � �� ��
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 ����� B4� @T)B24�

���� �� � +�  �
���� ���� +�  �
���� ���� $�  �
���� ���� $�  �

+����� B4� @TD2B�Q2Q4�*2�

���� �$�� $� $�
���� �$�� $� $�
�$�� ����  � $�
�+�� ����  � $�

��� �� B4� J4*4��@<)��<D� � � �� ��
��$��� B4� J4)B2D�@�J-T)2��� � � +� +�
 ����� 4Q� J4Q4))4� � � �� ��
������ B4� J4Q4))4�8�DT=T<-D� � � $� ��
���� � :�� J<�:4)a� � � �� ��
 ����� B4� J<:-T� � � �� $�
 ��$�� :�� J�/T<)��4� � � �� ��
 ��+�� B4� J��2TD� � � +� $�
 �+��� B4� J�)*� � � �� ��
���� � B4� J�)*�N�DTB(D� � � $� ��
 ����� B4� J�D-)4�D)4�*<��B4)@<� � � +� +�
 ����� B4� J�D-)4�D)4�*<��@2/�4)4J� � � +� +�
 �� �� B4� J�D-)4�D)4�*<�D�4J/<�D� � � �� ��
 ����� B4� J�T� � �  �  �
+�+$+� :�� J�Q4�N���2Q24� � � �� ��
 �+��� B4� �E)4*�)D� � �  �  �
 �+��� B4� �*�J�K�J���� � � �� ��
 �+��� B4� ��2Q<)� � �  �  �
 ��� � B4� ��2Q<)4� � � <� $�
 �+��� E�� �J<D2@��)<*�J*�� � � +�  �
 � ��� B4� �J�K)<�B<)Q<)�� � � �� ��

 � � � :D� �JY<���D<-<@E)<�

���� ��$� �� ��
���� � +� �� ��
�� � ����  � $�
� �� ����  � $�

+�++ � B4� �)2���@4)-�)<��� � � +� +�
�� :�� �)Q<:4)*� � � $� $�
$�$+�� B4� �DB4� � � +� +�
������ B-� �DB4� � � �� $�
 ��� � :�� :4E���2/�<D24D� � � $� +�
 ����� B4� :4<)�B4D4J�Q4D� � � �� ��
 ����� B4� :4<)�)TK<D� � � �� $�
 ����� :�� :4<)24� � � �� ��
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���  � :�� :4/<D24�N�DTB(D� � � $� ��
��$��� :�� :4/<D�D� � � �� ��
 ��$�� :�� :4bD�D�B4-4�4JD� � � +� +�
 ����� B4� :4�4T� � �  �  �
 ����� B4� :4�4T<-� � � +� +�
 ����� B4� :4��4)D� � � �� ��
 ��$�� B4� :4J<)4� � � +�  �
 ��+�� :�� :4J<)4� � � $�  �
 ����� B4� :4)B� � � +�  �
���+�� B4� :4)B�N�DTBD� � � $� ��
������ :=� :4)B�*<�/4)*<J\� � � $� ��
���� � :�� :4)B�*<���4Q<J-T)4� � � �� ��
���  � :=� :4)B���D4J-�4J4D-4D2�N��2Q24� � � �� ��
 ��+ � :=� :4)B�A�B����4�E��4� � � �� ��
 ��+�� :=� :4)B�@4)2TD�-�))<D� � �  �  �
+�+�+� B4� :4)*4�D�N���2Q24� � � �� ��
 �� �� :*� :4)*2J\<D�4�-<D� � � �� ��
 ����� B4� :4)*2J\<D�E42M<D� � � $� $�
 ����� :*� :4)*2J\<D�E42M<D� � � �� ��
 ����� :/� :4)*2J\<D�E42M<D� � �  � +�
 ��� � B4� :4)<�/4E<)J<-� � � $� $�
 �� �� :�� :4)<�J4*4�� � � ��  �
 ��  � B4� :4)<�:4�4T� � � $� $�
��$� � :�� :4)<�D4J4(TA4� � � �� ��
���+�� B4� :4)<�D��<)� � � �� ��
+�+$ � B4� :4)-2*�)D�8���2Q24� � � �� ��
 ��� � B4� :4DBT4��@4*�Y�8���2Q24� � � �� ��
���  � :4� :4DD4)<�C�4�B4@:D�<�2D2D� � � �� ��
���� � :4� :4DD4)<�C�4�B2T-4-�A4)*W� � � �� ��
��� �� :4� :4DD4)<�C�4�@4)2D-<D� � � �� ��
 ��� � :�� :4-2�*<��<D�B�@_*2<D� � � +� +�
 ����� :�� :4-2���@2=T<��� � �  �  �
 ��� � :�� :4T�B4D4�D� � � �� ��
 ��$�� B4� :4T�B�4)2D� � � �� $�
 ����� 4Q� :<4)D�J� � � +� $�
 ��+�� :*� :<2M4�D�@�@<D� � � �� ��
��+��� B4� :<J<*<D�8�)42@4-� � � $� ��
 ��� � B4� :<:2-4�D</4^��<D� � � +� +�
 �$+�� B4� :<:2-4�T)2Y� � � �� $�
 �� �� B4� :<)4�-4� � �  �  �
 ����� B4� :<)<�B4Q4D<=T24� � � $� $�
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 ��� � B4� :<)<���B4E)<)4� � � �� ��
 ����� :/� :<)<���B�@4� � � $�  �
 ��$�� B4� :<)<���D4J-�B�2@<J-� � � $� $�
������ B4� :<)2�*2D-4�-)4:4� � � �� $�
 ��$ � B4� :<):2J\4� � � +� +�
���� B4� :2�2�@4)/4��� � � �� ��
 ��+�� B4� :2B4�*�<D-4-D� � � �� ��
 ����� B4� :2B4E42M� � �  �  �
������ B4� :2B4DD�� � � �� ��
 ��� � B4� :2�4)�K<�2:� � � <� $�
��+��� B4� :2JD�8�)42@4-� � � $� ��
 ��� � B4� :2J-�)�4�E<)-�Q2Q<D� � � $� +�
 ��$ � B4� :2J-�)�E<JD<J\� � � �� ��
 ����� B4� :2J-�)�K<))<)� � � �� $�
 ��� � B4� :2J-�)�/4)B24��4@���4� � � +� $�
 ����� B4� :2J-�)�@�)<)4�2�/4�2B24� � � �� ��
������ B4� :2J-�)�M4Q2<)�/�D<� � � $� $�
 ��� � 4Q� :2J\4J4� � � �� $�
 ����� B4� :2)2J<TD� � � �� ��

 ����� 4Q� :2TD�M22�

���� ���� �� ��
���� ���� $� ��
��+� ���� �� ��
���� ���� �� +�
��$� �$ � $� ��
�$�� ���� �� +�

+�+��� 4Q� :�4�*�T)/<��� � � +� +�
 ��� � :*� :�4���B<)*<)4� � � �� ��
 ����� :*� :�4�����<2*4� � � �� ��
 ����� :*� :�4���@�JD�� � � �� ��
 ��� � :*� :�4���)42@4-� � � $� ��
 ��$�� :*� :�4���D4J�)TK� � � �� ��
�$ � B4� :�4���D4J-4�@4)24� � � �� ��
 ��$ � :*� :�4���Q2�4J�Q<-4� � � �� ��
 �� �� :*� :�4�*<��D4D-)<� � � �� ��
 ����� :*� :�4J4���/<JD4J4� � � �� ��
 ����� :*� :�4J4�*<��E2DE<� � � �� ��
 ����� B4� :�4-<)24� � � +�  �
 ����� B4� :�<\4J���:�)-4� � � $� ��
 ��� � B4� :�E�4���D</T)� � �  �  �
������ B4� :�BT)T��� � �  �  �
������ :�� :���2J*TD-�� B4@2� *<�D� � � � ��
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K)4)<D�
������ :�� :���2J*TD-��<��D</)<� � � � ��
����$� :�� :���2J*TD-�� �4� B)<T� *<��

E4-��<�
� � � ��

����+� :�� :���2J*TD-���<D�B4J4�D� � � � ��
������ :�� :���2J*TD-��@<B4J�Q4� � � � ��
��$� � E�� :��Q�)2J�8�)42@4-� � � $� ��
������ :/� :�@:<T� � � �� ��
������ B4� :�J<J-�N�DTB(D� � � $� ��
���� � -)� :�J<J-�8�DTB(D� � � $� ��
���� � B4� :�J-���DT<)-� � �  � ��
���$�� :-� :�J-�*<�A�B�*<��4�E��4� � � �� ��
������ :-� :�J-�*<�:)WJB<:�*<�Q24J4� � � �� ��
���$�� B4� :�J-D� � � +� +�

������ 4Q� :)4-������)2E4�

��� � � �� ��
��� �+� �� ��
��� ���� $� +�
��� ���� $� +�

���+�� B4� :)<@24���@4)� � �  �  �
��� �� :/� :)<@D4� � � �� ��
+��� � 4Q� :)<D2*<J-�A�D<:�2)�4� � � �� $�
+����� 4Q� :)<D2*<J-�-4))4*<��4D� �� � � �� $�

��� ���� +� $�
�� ���� +� $�

������ B4� :)2JB<:���Q24J4� � � �� ��
������ :/� :)2JB<:���Q24J4� � � �� ��
������ E�� :)2JB<:�A�4J�B4)�<D� � � �� ��
��+$�� B4� :)2�)4-�N�)42@4-� � � $� ��
$��$�� B4� :)�/)<D� � �  �  �
������ B-� :)����4�B4�*<�)�Q2)4�)�T)<� � � <� $�
������ B4� :)T*<JB2��@T)2���� � � �� +�
������ B4� :T2/Q<)*� � � +� +�
��$$�� B4� =T4-)<�*<�K<E)<)�N�)4b@4-� � � $� ��
������ B4� =T4-)<�:2�4JD� � � $�  �
������ :*� =T4-)<�:2�4JD� � � �� ��
�� � � B4� )4K4<��4�E<)-2� � �  � ��
���� � B4� )4K4<��/)4D�2�<D-<Q4�� � �  � +�
��$� � B4� )42@4-� � � $� ��
������ B4� )4@�J�4)/2�<D� � � $� $�
������ :�� )4@�J�E<)<J/T<)�2Q� � � �� ��
������ B4� )4@�J�B4D-<A�J� � � �� ��
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��$��� B4� )4@�J���T��� � � �� ��
���� � B4� )4@�J�)4@�D�4�Q4)<Y� � �  � +�
������ :�� )4@�J�)4@�D�4�Q4)<Y� � �  � +�
 �  �� B4� )4@�J�)TE24�� � � �� $�
��$��� B4� )4@�J�D��*<Q2�4� � � $� ��
��$��� B4� )4@�J�\�B4A4�� � � �� ��
������ :/� )4@�J�\�B4A4�� � � �� ��
��$��� B4� )4D-)�� � � +�  �
��+� � B4� )<B-�)���Q4��K�/�J4� � �  � +�
��  �� B4� )<2� � � +�  �
��+��� B4� )<24�� � � �� ��
�� ��� B4� )<A��4)� � � �� ��
��   � B4� )<:TE�2B4�4)/<J-2J4� � � �� ��
�� +�� B4� )<:TE�2B4�*<��:4)4/T42� � � �� ��
����+� B-� )<D-<�-<)@<�@TJ2B2:4�� � � ��  �
�� + � B4� )<TD� � � +� +�
 ��� � B4� )2B4)*�B4�Q<-�2�D<))4� � � �� ��
�� ��� :�� )2B4)*�Q2^<D� � � �� ��
������ B4� )2=T<)� � � �� ��
�� ��� B4� )2T� � � $� $�
������ B4� )2T�E<D�D� � � �� $�
���� :/� )2T�B4J4�<-4D� � � $� +�
������ B4� )2T�B2JB4� � � �� $�
���� � :/� )2T�B�)E� � � �� ��
������ B4� )2T�<E)<� � � �� $�
�� ��� B4� )2T�<DD<)4� � � �� ��
�� ��� :�� )2T�K�4@2D<��� � � �� +�
������ B4� )2T�K)4JB��2� � � $� $�
 ��� � B4� )2T�/4)�J4� � � <� $�
������ B4� )2T����E)</4-� � � $� $�
����+� B4� )2T�D2�� � � $� $�
��$ �� B4� )2T�-<)� � � $� $�
���+ � B4� )�B4�2���<-A�D� � �  �  �
������ B4� )�B4��4E)4*�)� � � �� ��
����$� B4� )�*4�*�2D4E<J4� � � $� $�
������ B4� )�/<)�����T)24� � � $� $�
���� � B4� )�@4J2� � �  �  �
��+ �� B4� )�J*4�8�)42@4-� � � $� ��
���$ � B4� )�J*4��4�D<T�Q<��4� � �  �  �

���$�� B4� )�J*4�D4J-�@4)-2�
���� ���� $� +�
���� ���� $� +�
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���� ���� �� ��
���+�� B4� )�D4)2� � � ��  �
���� � :�� )�D4�D<JD4-� � � $� $�
������ B4� )�DD2J\��� � � �� +�
 ��� � B4� )�T)<� � � <� $�
������ :*� )TK<4� � � �� ��
������ E�� )T2Y���4�*4� � �  � $�
���� � B4� D4�Q4*�)� D</TW� [<�� J�2� ���

DTB)<��
� � +� +�

 �� �� B4� D4E4*<��� � � +� +�
������ :�� D4/)4*4�K4@2�24� � � +� +�
������ B4� D4�@<)�J� � � �� ��
������ B4� D4��T� � � �� ��
������ B4� D4�Q4*�)�<D:)2T� � � $� +�
 �$� � B4�� D4�Y<� � � <� $�
������ B4� D4@T<��/2�2�2�/4\4� � � <� $�
������ B4� D4J/<J2D�E<)-)4J� � � �� ��
���+�� B4� D4JD�2�)2E<D� � � �� ��
������ B4� D4J-�4/TD-2� � � +� +�
��� �� B4� D4J-�4J4D-4D2� � �  �  �
���$�� B4� D4J-�4J*)<T� � � ��  �
���+�� B4� D4J-�4J-�J2� � � $� ��
����$� B4� D4J-�4J-�J2�8�DT=T<-D� � � $� ��
��� �� B4� D4J-�4J-�J2�@4)24�B�4)<-� � � +�  �
������ B4� D4J-�B4)�<D� � � +� +�
���� � B4� D4J-�B)2D-� � � �� ��
������ B4� D4J-�B)2D-�K��� � � ��  �
��$��� B4� D4J-�*�@<J<B� � � ��  �
������ :�� D4J-�K)4JB<DB� � � �� ��
������ B4� D4J-�K)4JB<DB�8�DT=T<-D� � � $� ��
������ B4� D4J-�K)4JB<DB���D4�<D� � � +� +�
������ B4� D4J-�K)4JB<DB�M4Q2<)� � � �� ��
������ -)� D4J-�K)4JB<DB�M4Q2<)� � � �� ��

���$�� B4� D4J-�(2�4)2�

���� ���� $� $�
���� �$�� $� $�
���� ���� �� ��
�$�� ���� �� ��

���+�� B4� D4J-�2/J4D2�����2��4� � � �� ��
������ B4� D4J-�2D2*)<� � � +� +�
���� � B4� D4J-�2D2*)<���4T)4*�)� � � �� ��
��� �� B4� D4J-� 2D2*)<� ��4T)4*�)� 8� � � $� ��
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DTBD�
������ B4� D4J-�A4T@<� � � +� +�
������ :/� D4J-�A<)�J2� � � $� $�
���+�� B4� D4J-�A�4J� � � $� ��
��$+�� :�� D4J-�A�4J� � � �� ��
��� �� B4� D4J-�A�4J�E4:-2D-4� � � +� +�
������ B4� D4J-�A�4J���@4-4� � � $� $�
������ :/� D4J-�A�)*2� � � �� ��
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Article 1. Disposicions generals. 

1. D'acord amb el que disposa l'article 59.1 en relació amb l'article 15.2, tots dos del RDL 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, s'exigeix l'Impost 
sobre Béns Immobles, regulat pels articles 60 i següents de l'esmentada Llei i per la 1/2004 de 5 de 
març que aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. 

2. A més, caldrà atenir-se al que estableixen les disposicions concordants o complementàries 
dictades a l'efecte de desplegar la normativa assenyalada. 

Article 2. Tipus de gravamen. 

Fent ús de la facultat concedida per l'article 72 del RDL 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el 
que s'hi disposa, el tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles, en cas que es tracti de: 

�

  2015 

./01�23�0456748314�67.404�� 0,703% 

./01�23�0456748314�7915-:4� 0,819% 

./01� 23� :474:537;15-<631�

31=3:-481�� 1,300% 

�

Article 3. Subjecte Passiu 

D’acord amb allò que assenyalen l’article 3 de la Llei 48/2002, del Cadastre Immobiliari i el 63 del RDL 
2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en aquells casos 
que l’Ajuntament disposi d’informació fefaent sobre el titular de la finca i aquest no es correspongui 
amb el titular cadastral, el subjecte passiu del tribut obligat al compliment de les obligacions tributàries 
serà l’assignat per l’Ajuntament. 

Quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà sol·licitar la divisió de 
la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels 
obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú 
participa en el domini o dret sobre l’ immoble. En aquest cas caldrà que tots els obligats tributaris 
domiciliïn en una entitat financera el pagament de les quotes individuals resultants.  
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En el cas de qualsevol canvi de titularitat parcial o alteració de la quota atribuïble a un cotitular, la 
divisió del rebut quedarà anul·lada. En ambdós casos els titulars hauran de sol·licitar novament la 
divisió de la quota tributària amb els mateixos requisits del paràgraf anterior. 

Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran en el 
padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindrà en el successius mentre no 
se’n sol·liciti la modificació. 

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

En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic 
matrimonial de societat legal de guanys. 

Article 4. Recàrrec 

L’Ajuntament exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost als immobles d’ús residencial 
que es trobin desocupats amb caràcter permanent si compleixen les condicions que es determinin 
reglamentàriament. 

Aquest recàrrec que s’exigirà als subjectes passius de l’impost es meritarà el 31 de desembre i es 
liquidarà anualment per l’Ajuntament, un cop constatada la desocupació de l’immoble.  

Article 5.- Bonificacions 

1.-  En el supòsit de noves construccions i obres de rehabilitació integral, es concedirà una bonificació 
del 75% de la quota íntegra de l’impost, de conformitat amb l’article 73 del RDL 2/2004, de 5 de març. 

El termini per beneficiar-se de la bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en 
que s’iniciïn les obres fins al posterior a la finalització de les mateixes, sempre que durant aquell 
temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir 
de tres períodes impositius. 

Per gaudir de la bonificació establerta en el paràgraf anterior, els interessats hauran de presentar 
sol·licitud abans d’iniciar-se les obres i hauran de complir els requisits següents: 

a) Acreditació de que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació del rebut de l’IAE 

b) Certificació de l’administrador de la societat conforme  l’immoble objecte de la bonificació no 
forma part de l’immobilitzat 

c) Certificat del tècnic director de l’obra en el que especifiqui la data d’inici, visat pel Col·legi 
professional corresponent.   

d) La sol·licitud de la bonificació ha d’efectuar-se abans de l’inici de les obres. S’haurà d’aportar 
fotocòpia de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant 
l’Ajuntament. 

64



L’acreditació dels requisits anteriors es podrà realitzar també amb qualsevol documentació admesa 
en dret. 

Si les obres de nova construcció o de rehabilitació integral afecten diversos solars, en la sol·licitud es 
detallaran les referències cadastrals dels diferents solars. 

2.- Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de 
l’impost durant el termini de cinc anys, comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva, que 
haurà d’ésser acreditada en el moment de la sol·licitud que podrà efectuar-se en qualsevol moment 
anterior a la finalització dels cinc períodes impositius de duració de la mateixa i sortirà efectes, en el 
seu cas, des del període impositiu següent al de la sol·licitud. 

3.- Les bonificacions establertes en els paràgrafs 1 i 2 no són acumulables. 

Quan per un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits pel seu gaudiment, s’aplicarà la 
bonificació de major quantia. 

4.- Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin la condició de titulars de 
família nombrosa en el moment de la meritació de l’impost, tindran dret a la bonificació sobre la quota 
íntegra de l’impost corresponen a la vivenda habitual de 120€, amb el límit que aquest import 
representi com a màxim el 90% de la quota. Per aquelles famílies nombroses que tinguin uns 
ingressos de la unitat familiar inferiors al IPREM, se’ls hi aplicarà una bonificació de 170 € sobre la 
quota íntegra de l’impost. 

En cas que la quantitat indicada superi el 90% de la quota, es disminuirà la mateixa fins al 
percentatge indicat.  

Tindrà la consideració de vivenda habitual aquella que figuri com domicili del subjecte passiu en el 
padró municipal d’habitants.  

Per gaudir d’aquesta bonificació, s’haurà de presentar la documentació següent: 

a) Sol·licitud de bonificació on es farà constar obligatòriament la referència cadastral de 
l’immoble pel qual es sol·licita la bonificació. L’immoble bonificat ha de ser titularitat del titular 
de família nombrosa (pare o mare) i ser el de residència habitual de la família, acreditada 
mitjançant l’empadronament de tots els membres de la família en l’habitatge.     

b) Títol vigent de família nombrosa, emès per l’Administració competent. A aquest efecte es 
considera família nombrosa, d’acord amb els requisits per a l’obtenció del títol establerts per 
la Generalitat de Catalunya, aquella que estigui formada per: 

a. Els ascendents i tres fills, siguin comuns o no, o més (menors de 21 anys o fins als 
25 inclosos, si estudien) siguin comuns o no 

b. Un ascendent en situacions de viduïtat, separació legal o divorci, amb tres fills, siguin 
comuns o no, o més, o dos fills sempre que un tingui la condició legal de disminuït o 
estigui incapacitat per al treball. En aquest cas, l’ascendent ha de tenir assignada la 
guarda i custòdia. 
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c. Dos ascendents amb dos fills, siguin comuns o no, quan els dos siguin incapacitats, o 
al menys, un d’ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin 
incapacitats per treballar, amb dos fills, siguin o no comuns 

d. Pare o mare separats o divorciats, amb tres o més fills, siguin o no comuns, sempre 
que es trobin sota la seva dependència econòmica, encara que no visquin en el 
domicili conjugal. Els beneficiaris dels títols (fills) només poden constar en un sol títol. 

e. Es reconeix també com a ascendents les parelles de fet reconegudes mitjançant 
certificat de convivència o acta notarial o que tinguin un fill o més en comú. 

f. També es reconeix la condició de família nombrosa quan es tracti de descendents en 
règim d’acollida o tutelats. 

Aquesta bonificació, que haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu, es concedirà pel període de 
vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà fins que no variïn les circumstàncies familiars. En 
cas de canvi de domicili, s’haurà de procedir a renovar la sol·licitud de bonificació. 

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament. La bonificació es podrà 
sol·licitar fins el 31 de desembre de l’exercici immediatament anterior al que hagi de ser efectiva la 
bonificació, sense que pugui tenir caràcter retroactiu. 

Aquesta bonificació només s’aplicarà a aquells immobles que tinguin un valor cadastral inferior a 
208.080 €. 

5. Tindran dret a una bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost durant els dos primers anys i 
d’un 25% en els tres anys següents, els immobles ja construïts d’ús residencial que hagin instal·lat 
sistemes per l’aprofitament de l’energia provinent del sol, destinats per l’autoconsum, durant els 5 
períodes impositius següents als de la finalització de la instal·lació. Caldrà acreditar la instal·lació 
mitjançant projecte tècnic o memòria i certificat de l’ICAEN degudament diligenciats. La bonificació 
prevista s’aplicarà en els casos en que no sigui obligatori posar els captadors solars per la normativa 
vigent. 

6. Tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, els immobles propietat de 
persones físiques que s’adscriguin al Programa de Mediació per al Lloguer Social que gestiona 
l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Lleida. El propietari sol·licitarà la bonificació aportant el 
document d’adscripció de l’habitatge al Programa que es signa en el moment de formalitzar un 
contracte d’arrendament, i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent al de la 
sol·licitud. Aquesta bonificació correspondrà al Ple de la corporació i s’acordarà per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres. Aquesta bonificació tindrà una vigència de tres anys i s’haurà de 
sol·licitar de nou passat aquest termini sempre que el contracte de lloguer sigui vigent. 

7.- Les bonificacions establertes en els paràgrafs 2 i 6 no són acumulables. 

Quan per un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits pel seu gaudiment, s’aplicarà la 
bonificació de major quantia. 
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Article 6. Exempcions 

Prèvia sol·licitud, estan exempts, els centres docents privats acollits total o parcialment al règim de 
concert educatiu, en tant que mantinguin la seva condició, en quant a la superfície afectada per 
l’ensenyament concertat, sempre que el subjecte passiu coincideixi amb el titular de l’activitat. 

Article 7. Infraccions i sancions. 

1. Són casos especials d'infracció el no compliment d'allò que disposa el Reial Decret 1448/1989, d'1 
de desembre, pel que fa als terminis establerts per a l'obligació de declarar les altes i/o variacions que 
es produeixen en el Padró de l'Impost sobre Béns Immobles. 

2. Pel que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin 
en cada cas, s'ha d'estar al que assenyalen els articles 181 i següents de la llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, les disposicions que la complementen i despleguen i l'Ordenança Fiscal 
núm. 0.1. 

3. La imposició de sancions mai no eximeix de la liquidació i cobrament de les quotes meritades i que 
no han prescrit. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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Article 1. Disposicions generals. 

Aquest Ajuntament en virtut del que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de 
Règim Local i d'acord amb el que preveu l'article 59.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, exigeix l'Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica que es regularà per la present Ordenança redactada d'acord amb el que disposen els 
articles 92 al 99, del citat RDL. 

Article 2. Coeficient i tarifes 

En ús de les facultats que concedeix l'article 95.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb 
el que s'hi disposa el coeficient d'increment de les quotes de l'Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica que s'aplica en aquest municipi queda fixat en 2, resultant el següent quadre de tarifes: 

euros 

 Autobús (seients)    

  menys de 21 166,60 

  de 21 a 50 237,28 

  més de 50 296,60 

Camió (càrrega útil)   

  menys de 1.000 84,56 

  de 1.000 a 2.999 166,60 

  de més de 2.999 a 9.999 237,28 

  més de 9.999 296,60 

Ciclomotor (cilindrada)   

  menys de 1000 8,83 

Motocicleta (centímetres cúbics)   

  fins a 125 8,83 

  de més de 125 fins a 250 15,15 

  de més de 250 fins a 500 30,29 

  de més de 500 fins a 1.000 60,58 

  més de 1.000 121,16 

Remolc (càrrega útil)   

  menys de 1000 i més de 750 35,34 

  de 1.000 a 2.999 55,53 

  més de 2.999 166,60 

Semirremolc (càrrega útil)   

  menys de 1000 i més de 750 35,34 

  de 1.000 a 2.999 55,53 

  més de 2.999 166,60 
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Tractor (potència fiscal)   

  menys de 16 35,34 

  de 16 a 25 55,53 

  més de 25 166,60 

Turisme (potència fiscal)   

  menys de 8 25,24 

  de 8 a 11,99 68,15 

  de 12 a 15,99 143,88 

  de 16 a 19,99 179,22 

  de 20 en endavant 224,00 

Article 3. Gestió. 

D'acord amb allò que assenyala l'article 98 del RDL 2/2004, de 5 de març, aquest impost s'exigirà en 
règim d'autoliquidació, seguint els tràmits que a l'efecte determini l'Ajuntament. 

La quota només es prorratejarà per trimestres naturals en els casos tipificats en l'article 96.3 del RDL 
2/2004, de 5 de març, regulador de les Hisendes locals, i en el supòsit d'exportació del vehicle. 

El pagament de l'Impost s'acredita per mitjà del rebut tributari corresponent. 

Article 4. Bonificacions. 

a) Gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota de l'impost els vehicles històrics que compleixin 
amb els requisits que marca el RD 1247/95. 

b) Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els vehicles amb una antiguitat 
superior als quaranta anys i del 50% els d’antiguitat superior a vint-i-cinc anys.  

c) També gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota els vehicles que amb antiguitat superior als 
vint-i-cinc anys que es cedeixin per ser exposats al museu Roda Roda de Lleida, aplicant la 
bonificació tot l’any en que tingui lloc la cessió malgrat que aquesta sigui per menys temps.  

Pel que fa als apartats a), b) i c), el període de l’antiguitat es computarà des de la data de fabricació 
del vehicle, i en el supòsit de desconeixement d'aquesta, des de la data de la seva primera 
matriculació. Si tampoc hi ha possibilitat de saber aquesta última data, es prendrà la que fa referència 
a aquella en què es va deixar de fabricar el model corresponent. No es consideraran vehicles amb 
dret a bonificació aquells que, estant inclosos a l’apartat a) o b) d’aquest article, s'utilitzin, bé 
regularment o bé conjunturalment, a alguna activitat comercial o d'índole econòmica en general. 

d) Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota, els titulars dels vehicles tipus turisme elèctrics o 
amb sistema híbrid aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació 
definitiva i en els anys posteriors.. 
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e) Gaudiran d’una bonificació del 30% d’aquest impost aquells vehicles tipus turisme que, al no 
complir per motius de fabricació o antiguitat, amb la futura normativa fixada per la Unió Europea que 
estableix un límit d’emissió de diòxid de carboni, justifiquin la instal·lació d’un catalitzador o sistema 
que redueixi fins als límits legals l’emissió de CO2. 

f) Els vehicles tipus turisme amb emissions de fins a 100 gr / km de CO2 gaudiran d’una bonificació 
del 25% de la quota de l’impost, aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera 
matriculació definitiva. Aquesta bonificació no és acumulable amb la de l’apartat d). 

g) Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de motocicletes de 
125 cc. 

h) Les autocaravanes tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de turisme. 

Per poder gaudir de la bonificació, aquesta haurà de ser sol·licitada per la persona interessada, 
subjecte passiu de l'impost, durant el transcurs de l'any anterior al de la seva aplicació, a excepció de 
la bonificació prevista per la cessió al museu Roda Roda que es sol·licitarà i aplicarà el mateix any de 
la cessió i la de l’apartat F, que es sol·licitarà i aplicarà el mateix any de la primera matriculació.  

Article 5. Exempcions. 

S’aplicaran les de caire obligatori que preveu l’article 93 del RDL 2/2004, de 5 de març,. En concret, 
pel que fa a l’exempció aplicable als vehicles matriculats a nom de persones amb mobilitat reduïda 
per al seu ús exclusiu els beneficiaris hauran d’acreditar: 

a) Que no gaudeixen d’aquesta exempció en cap altre vehicle matriculat al seu nom. 
b) Que tenen aquesta condició en un grau igual o superior al 33%, mitjançant certificat emes per 

la Generalitat de Catalunya. 
c) Mitjançant declaració responsable, que el destí del vehicle és per al seu ús exclusiu o, si és el 

cas, documentació de que al vehicle s’han fet modificacions tècniques per a ús de 
minusvàlids.  

d) L’exempció de l’Impost especial sobre determinats mitjans de transport (Impost de 
matriculació). 

e) Declaració d’empadronament a la ciutat de Lleida. 

Article 6. Baixa per renúncia 

Els vehicles que es trobin dipositats al Dipòsit Municipal de Vehicles, havent renunciat els titulars 
corresponents expressament a favor de la Corporació, causaran baixa al Padró de l’Impost de 
Vehicles de Tracció mecànica, a partir de l’exercici següent al de la data de la renúncia. 

En cap cas serà aplicable aquest article si els vehicles es troben implicats en procediments judicials. 
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DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació.
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Article 1. Disposicions generals. 

Aquest Ajuntament en virtut del que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de 
Règim Local i d'acord amb el que preveu l'article 59.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres que es regularà per la present Ordenança redactada d'acord amb el que 
disposen els articles 100 a 103 del RDL esmentat. 

Article 2. Fet imposable. 

1. El fet imposable de l'Impost el determina la realització, dins del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeix la llicència corresponent d'obra o 
urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de 
declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l'expedició de la llicència o l’activitat 
de control correspongui a aquest Ajuntament. 

2. Les construccions o obres a que fa referència l'apartat anterior podran consistir en: 

I. Obres de nova planta. 

1. Construcció d'edificis destinats a habitatges i addició de noves plantes en 
construccions de la mateixa naturalesa. 

2. Edificis o construccions en zona rural destinats a residència d'esbarjo o de 
temporada. 

3. Edificis destinats exclusivament a establiments industrials de fabricació o de 
transformació de matèries i de productes. 

4. Construccions rurals destinades exclusivament a explotació agrícola o ramadera. 

5. Qualsevol altre tipus d'edifici de construcció no especificat en els epígrafs anteriors. 

II. Obres de reforma o millora. 

1. Obres de reforma o millora en habitatges i en els elements comuns de l'immoble 
sotmesos al règim de propietat horitzontal. 
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2. Obres de condicionament de locals o de transformació d'habitatges per destinar-los 
a establiments comercials o industrials i totes les addicions, les millores o les 
reformes que s'hi efectuïn, un cop s'hagin destinat a aquesta finalitat. 

3. Construcció de piscines, instal·lacions esportives i d'esbarjo o qualsevol altra obra 
o elements ornamentals fixos en jardins i terrenys, tant en zona rural com urbana. 

4. Obres en edificis, tant les que modifiquen la disposició interior com l’aspecte 
exterior 

5. Construcció de tanques i tancaments urbans o rurals de caràcter permanent. 

6. Enderrocament d'edificis o de construccions de qualsevol tipus. 

III. Instal·lacions industrials. 

Instal·lacions industrials subjectes a la llicència o al règim de comunicació, en termes 
del Pla General Municipal i de la normativa vigent. 

IV. Obres de fontaneria i clavegueram. 

V. Obres als cementiris. 

VI. Qualsevol altra construcció, instal·lació i obres que requereixin la llicència o comunicació 
corresponent. 

VII. Obertura de rases per reparar o instal·lar serveis, estesa de conduccions subterrànies, 
pous de registre, sondatges, etc 

3. No estaran subjectes a aquest Impost les obres que per les seves característiques senzilles, estan 
subjectes a una comunicació prèvia simplificada, d’acord amb l’ordenança reguladora corresponent. 

Article 3. Subjectes passius. 

1. Són subjectes passius d’aquest impost, en concepte de contribuents, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats assenyalades a l'article 35 i 36 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària que siguin propietàries de les construccions i instal·lacions o obres,  siguin o no propietaris 
de l’immoble sobre el que es realitzin aquestes. 

Als efectes previstos al paràgraf anterior tindrà la consideració de titular de la construcció, instal·lació 
o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització. 

2. En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu 
contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts, els que sol·licitin les corresponents 
llicències comunicacions o realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 
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El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota íntegra satisfeta. 

 

Article 4. Base imposable, quota, tipus de gravamen i acreditació. 

1.- La base imposable d'aquest impost la constitueix el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació 
o obra. S’entén per cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra el cost d’execució material. 

No formen part de la base imposable l’Impost sobre el Valor Afegit, els honoraris professionals, el 
benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost 
d’execució material.  

2.- La quota de l'impost és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 

3.- El tipus de gravamen és del 3,00% de la base imposable, calculada d’acord amb el previst a 
l’article 5.2 en les liquidacions provisionals i del cost real i efectiu de l'obra en les definitives. 

4.- L'impost s'acredita des que s'inicia la construcció, instal·lació o obra, malgrat que no es compti 
encara amb la corresponent autorització administrativa o no s’hagi efectuat la corresponent 
comunicació. 

Article 5. Gestió i recaptació. 

1.- D'acord amb allò que assenyala l'article 103.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, el sistema de recaptació del tribut serà el 
d’autoliquidació. 

2.- El termini per a efectuar l’autoliquidació provisional serà d’un mes comptador des de la notificació 
de la concessió de l'oportuna llicència d'obres, o en la mateixa data de presentació de la corresponent 
comunicació, determinant-se la base imposable d’acord amb la major d’aquestes dos quantitats: 

- La corresponent al pressupost presentat per els interessats, visat pel Col·legi Oficial 
corresponent. 

- La quantitat resultant de valorar el projecte d’acord amb els mòduls que figuren en el annex 
d’aquesta ordenança. 

Pel càlcul del pressupost s’haurà d’aportar la Fitxa de característiques que el COAC  incorpora al visat 
de tots el projectes, sempre que el projecte així ho requereixi. 

3.- Quan sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva o sense haver presantat 
la comunicació corresponent, s’iniciï la construcció instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una 
liquidació provisional a compte. La base imposable es determinarà d’acord amb el previst al punt 2. 
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4.- Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, i en el termini d’un mes des de la 
finalització, el subjecte passiu aportarà a l’Ajuntament acreditació del seu cost real i efectiu, mitjançant 
la documentació pertinent que pot consistir en el pressupost definitiu, certificacions d’obra, declaració 
d’obra nova o qualsevol altra documentació que pugui considerar-se vàlida per a la determinació del 
cost real. 

Per tal d’obtenir la bonificació descrita en l’article 6 apartat 1.1 c, en el moment d’aportar a 
l’Ajuntament la documentació que acrediti el cost real i efectiu de les obres realitzades, caldrà aportar 
també la documentació acreditativa del compromís de la cessió de l’habitatge a les Borses 
d’Habitatges (Borsa Jove i Borsa Social).  

5.- L’Ajuntament mitjançant la comprovació administrativa corresponent podrà modificar, si procedeix, 
la base imposable a que es refereixin els apartats anterior, practicarà la liquidació corresponent i 
exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau la quantitat que correspongui. 

La liquidació notificada al subjecte passiu s’ingressarà en els terminis establerts en l’article 62 de la 
Llei General Tributària 

6 .- A la manca de presentació de les autoliquidacions, així com l'incompliment dels terminis 
establerts, li seran d'aplicació els recàrrecs i interessos de demora que assenyalen els articles 26, 27 i 
28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i el que determinen el 101 i següents de 
la mateixa Llei per constitució d'infracció tributària amb l'aplicació de la sanció corresponent. 

7.- El pagament de l’impost que fixa aquesta Ordenança comprèn el que, si escau, pugui 
correspondre en concepte de serveis accessoris de la construcció. Queden compresos, a aquestes 
efectes, els serveis següents: 

a) Connexió a la xarxa d'aigua potable. 
b) Connexió a la xarxa de clavegueram municipal. 
c) Obertura de rases per als serveis de l'immoble. 
d) Llicència per l'entrada de vehicles a l'obra, fixada al temps que aquesta duri. 
e) Càrrega i descàrrega de materials de construcció, segons el que disposen la 

ordenança municipal de l’ús de la via i els espais públics de Lleida. 
f) Construcció de tanques i tancaments provisionals. 
g) Ocupació de la via pública amb tanques, que acaba en el moment que s'hagin 

construït dues plantes de l'edifici a comptar des del nivell del terreny. 
h) Grues i muntacàrregues fins a la teulada de l'edifici. 

La no-subjecció fiscal no eximeix de sol·licitar i obtenir la corresponent llicència administrativa 
municipal. 

8.- L'execució de les construccions d'obres queda subjecta a la vigilància, a la fiscalització i a la 
revisió de l'Administració municipal que la durà a terme per mitjà dels seus tècnics i agents. 
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Les llicències, les comunicacions i les cartes de pagament, o les fotocòpies d'una o altra, han de ser 
en el lloc on es fan les construccions i les instal·lacions fins que s'acabin, perquè puguin exhibir-se a 
requeriment de l'Administració municipal, ja que aquests documents han de romandre en el lloc de les 
construccions. 

Article 6. Bonificacions. 

1.- Es concediran  bonificacions a favor de construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i 
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu per vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres. 

A aquests efectes, sense caràcter exclusiu, podran ser declarades d’interès per concorre les 
circumstàncies previstes a l’article 103 2 a) del TRLRHL i obtenir la bonificació de la quota, les obres 
destinades a: 

1.1 Immobles inclosos en l’àmbit d’aplicació de l'Ordenança reguladora de les condicions de 
manteniment de la seguretat dels edificis en el Centre Històric de Lleida (Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida núm. 20, d’11 de febrer de 2006 - Annex I: plànol de delimitació de l’àmbit, 
Annex III plànol de delimitació de l’eix comercial). 
 
 

a) Obres catalogades com a gran rehabilitació, és a dir, totes aquelles que consisteixen 
en l’enderrocament d’un edifici salvant-ne únicament les façanes o constitueixen una 
actuació global que afecti l’estructura o l’ús general de l’edifici o l’habitatge rehabilitat. 
Aquestes obres gaudiran d’una bonificació del 75%. 
 
b) Obres catalogades com a rehabilitació, comprenent aquestes el conjunt d’obres de 
caràcter general que, sense modificar la configuració arquitectònica global d’un edifici o 
d’un habitatge, en milloren la qualitat pel que fa a les condicions de seguretat, 
funcionalitat, accessibilitat i eficiència energètica. En aquest supòsit la bonificació serà 
del 50%.  
 
c) Qualsevol tipus d’obres de reforma i millora d’habitatges, amb la finalitat de que, un 
cop acabin aquestes, puguin ser cedits pels seus propietaris a les Borses d’Habitatges 
(Borsa Jova i Borsa Social). En aquest supòsit, la bonificació serà del 50%. 

 

d) Qualsevol tipus de reforma i millora en els locals o baixos comercials del Centre 
Històric gaudiran d’una bonificació del 60% 
 
e) No gaudiran d’aquesta bonificació els locals comercials o de negoci situats a l’Eix 
Comercial o bé en els carrers perimetrals de l’àmbit d’aplicació de l'Ordenança del 
Centre Històric. 
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f) Tampoc s’aplicarà la bonificació establerta en els punts anteriors als immobles 
afectats per un expedient disciplinari o incoat per Inspecció. 
 
g) L’obtenció d’aquesta bonificació en cap cas eximeix de l’obligació de sol·licitar la 
llicència d’obres corresponent o de presentar l’oportuna comunicació. 

 

1.2. La construcció d'habitatges de règim especial a totes les persones físiques o jurídiques 
tindran: 

- una bonificació del 90 % en el cas de que els habitatges de règim espercial es 
destinin a lloguer durant un termini mínim de 5 anys. 

- la resta de construccions d’habitatges de règim especial tindran una bonificació 
del 50 %. 

1.3. Qualsevol tipus d’obres i instal·lacions gravades, la finalitat de les quals sigui la 
construcció, rehabilitació o millora de centres docents o de recerca, dependències destinades a 
òrgans de govern o administració de la Universitat de Lleida, tindran una bonificació del 50%. 

1.4. En obres de rehabilitació energètica dels edificis que tinguin per objectiu reduir la demanda 
energètica global i que no siguin de caire obligatori per les normatives vigents, s’estableix una 
bonificació del 50% si la reducció de demanda d’energia és del 30% i del 70% si la reducció és 
d’un 50% o més. 
Aquesta bonificació s’aplicarà únicament a la part del cost de l’obra imputable a la rehabilitació 
energètica i haurà d’acreditar-se mitjançant projecte tècnic . 
La bonificació es demanarà al moment de presentació de la autoliquidació inicial amb la 
documentació corresponent. 
Atorgada la bonificació, l’administració comprovarà posteriorment la realització de l’estalvi 
projectat, amb el cost del consum d’energia del rebut del consum energètic anual, l’any següent 
d’acabament de l’obra per comparació amb el consum de l’any anterior a la realització de la 
rehabilitació. Si l’estalvi no queda acreditat, l’administració efectuarà una liquidació 
complementària, adequant-se l’import a l’ estalvi realment acreditat, o sense bonificació. 

 

2.- Es bonificarà el 90% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres del cost de la part 
d’obra consistent en l’estricta adaptació d’habitatges per a persones discapacitades i de supressió de 
barreres arquitectòniques als edificis o a la reforma d'edificacions existents. Aquesta bonificació no 
s’aplicarà en el cas que les actuacions siguin obligatòries per la normativa vigent. 

El subjectes passius vindran obligats a acreditar davant de l’Ajuntament el cost de la part bonificada, 
degudament detallat i desglossat de la resta d’elements integrants del cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació i obra 
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3.- Es bonificarà el 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, del cost de la part 
d’obra per ús exclusiu de la mateixa construcció, consistent en l’estricta instal·lació de plaques solars i 
fotovoltaiques, sempre i quan sigui la font d'energia. Aquesta bonificació no s’aplicarà en el cas que 
les instal·lacions dels elements productors d’energia sigui obligatòria per la normativa vigent. El 
subjectes passius vindran obligats a acreditar davant de l’Ajuntament el cost de la part bonificada, 
degudament detallat i desglossat de la resta d’elements integrants del cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació i obra 

4.- Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats  en aquest article s’han de 
presentar juntament amb l’autoliquidació i hauran d’anar acompanyades de la documentació 
acreditativa. El termini de resolució dels expedients serà de sis mesos des de la data de presentació 
de la sol·licitud. 

Article 7. Garantia per danys. 

1. Quan l'execució de l'obra pugui ocasionar danys en el paviment de la via pública, o en qualsevol 
servei municipal d'infraestructura urbanística, jardineria o mobiliari urbà, és requisit  fer el dipòsit d'una 
fiança per respondre dels danys que en aquests elements s'hi puguin ocasionar durant el temps que 
duri l'obra. 

2. La quantitat que s'ha de dipositar la fixen els serveis tècnics municipals, i es té en compte: la 
superfície de la via pública que s'utilitza, l'entitat dels serveis tècnics municipals que puguin ser 
afectats i els preus de mercat vigents en el moment de sol·licitar la llicència per a la reposició del 
paviment i de les instal·lacions. 

3. La fiança s’ha de presentar prèviament a l’obtenció de l’autorització municipal. 

4. Un cop acabada l'obra, s'hauran de tornar els diners de la fiança, previ informe favorable dels 
serveis tècnics municipals, o, si escau, s'haurà d'exigir la diferència que es pugui produir en contra 
dels executors de les obres, per causa dels desperfectes de tot tipus que hagin ocasionat en la via 
pública o en els serveis municipals. 

Article 8. Presentació de Referència cadastral  

Es obligatori l’aportació del número de referència cadastral de l’immoble sobre el que se va a efectuar 
l’obra, tant al moment de la sol·licitud de la llicencia així, com al moment de presentació de la 
autoliquidació. 

Article 9. Renúncia a l’obra 

En el cas de renúncia, un cop autoritzada la llicència o presentada la comunicació, no donarà dret a 
cap bonificació si hi ha hagut la meritació de l’impost o de la taxa. 

Article 10. Inspecció 

82



La inspecció de l'Impost s'haurà de fer d'acord amb el que preveuen la Llei General Tributària, la resta 
de Lleis de l'Estat i les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

Article 11. Infraccions i sancions 

Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin en cada cas , s'ha d'aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, les disposicions que la complementen i despleguen i 
l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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ANNEX A L’ORDENANÇA 
 
GUIA PER L’OBTENCIÓ SIMPLIFICADA DE PRESSUPOSTOS 
D’EXECUCIÓ MATERIAL  
 
PREUS DE REFERÈNCIA 
 
Aquesta guia presenta un mètode simplificat per a l’obtenció del pressupost de referència d’una 
edificació arquitectònica. 
El pressupost de referència (Pr), és un pressupost aproximat al cost real, que assegura en la majoria 
dels casos una dispersió menor del 20% en més o menys sobre el cost real, excloses despeses 
generals i benefici industrial. 
 
1. DEFINICIONS 
 

Mb: Mòdul Bàsic, estableix un preu en 490 €/m2 d’edificació que seràrevisat periòdicament. 
Cg: Coeficient corrector en funció de la ubicació geogràfica. 
Ct: Coeficient corrector en funció de la tipologia de l’edificació. 
Cq: Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments i 
acabats. 
Cu: Coeficient corrector en funció de l’ús de l’edificació. 
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat. 
S: Superfície en m2. 
Pr: Pressupost de referència 
P: Pressupost d’execució material sense despeses generals ni benefici 
industrial. 

 
2. VALORS DE REFERÈNCIA 
 

2.1. MÒDUL BÀSIC: Mb = 490 €/m2 
2.2. COEFICIENT UBICACIÓ GEOGRÀFICA: Cg. S’adapta als següents valors de referència. 

Cg ÀREA GEOGRÀFICA 
0,95 Lleida 
0,90 Sucs i Raïmat 

2.3. COEFICIENT TIPOLÒGiC: Ct. S’adapta als següents valors de referència: 
2.3.1. En edificacions de nova planta i addicions 

Ct TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ 
1,20 Edifici aïllat (4 façanes). Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d'edifici. 
1,10 Edifici en testera (3 façanes). Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d'edifici. 
1,00 Edifici entre mitgeres (1 ó 2 façanes). 

2.3.2. En obres de reforma i rehabilitació 
Ct TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ 
0,90 Rehabilitació integral d'edifici conservant exclusivament les façanes. 
0,70 Reformes que afectin elements estructurals. 
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0,50 Reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de façanes amb 
substitució de fusteria o tancaments. (Aplicat a la superfície de façana). 
0,40 Substitució de teulada 
0,30 Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni instal·lacions. 
Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments. (Aplicat a la superfície de 
façana). 
0,20 Altres no inclosos en anteriors classificacions 

2.4. COEFICIENT DE QUALITAT: Cq. S’adapta ais següents valors de referència: 
Cq NIVELL MITJÀ D’EQUIPAMENT I ACABATS 

1,20 Nivell superior a l’estàndard d’ús. 
1,00 Nivell estàndard segons ús. (Mínim obligatori en edificis d’habitatges, 
també en garatges d’habitatges unifamiliars). 
0,80 Nivell inferior a l’estàndard d’ús. (Aplicable a locals, naus i magatzems 
sense ús definit o que requereixin una actuació posterior). 

2.5 . COEFICIENT D’US: Cu. S’adapta als següents valors de referència: 
2.5.1. Edificació 
Cu USOS 

3,00 Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres. 
2,80 Clíniques i Hospitals. 
2,60 Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles Universitàries. Hotels de 
4*. Presons. Saunes. Terminals marítimes i aèries. 
2,40 Laboratoris. 
2,20 Clubs de reunió. Hotels de 3*. 
2,00 Cafeteries, Centres mèdics. Edificis d'oficines. EGB-BUP i FP.Hotels de 2*. Locals 
bancaris. Pavellons esportius coberts. Residències universitàries. Restaurants. Habitatges > 
200 m2. 1,80 Asils. Dispensaris. Estacions d'autobusos. Hostals. Hotels d'1 *.Parvularis. 
Pensions. Habitatges < 50 m2. Habitatges entre 200 m2 i 150 m2 
1,60 Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m2 i 100 m2 
1,40 Vestuaris. Habitatges entre 100 m2 i 50 m2 
1,20 Edificis d'aparcaments i garatges amb equipament. .Plantes altes per a locals sense ús 
específic .Sota cobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades. 
1,00 Locals comercials en planta baixa sense ús específic. Aparcaments sense activitat en 
edificis plurifamiliars, Garatges d'habitatges unifamiliars 
0,70 Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta lleugera autoportant. 
0,60 Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m. i coberta lleugera autoportant. 
0,30 Altres no inclosos en anteriors classificacions 

 
NOTA ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L'HABITATGE (GOLFES) 
Els espais sota coberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 
m. d'altura, caldrà valorar-los com I'habitatge inferior, sense augmentar el Cu per superfície 
total. 
Els espais sota coberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters)tindran la consideració 
de locals en planta alta. 

2.5.2. Obra civil 
Cu USOS 
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1,00 Piscines (sense cobrir). 
0,40 Parcs infantils a l’aire lliure. 
0,30 Projectes d’Urbanització (Aplicant-ho únicament a la superfície de vials, incloent 
voreres, aparcaments, vials peatonals,escales i rampes). 
10% Moviment de terres 
25% Pavimentacions 
15% Voreres 
25% Xarxa de clavegueram 
10% Xarxa d’aigua 
15% Xarxa d’enllumenat, electricitat 
0,20 Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge. 
0,10 Jardins. Pistes de terra sense drenatge. 

 
3.OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST DE REFERÈNCIA 

3.1. MÓDUL DE REFERÈNCIA: Mr = Mb x Cg x Ct x Cq x Cu 
En els casos en que un coeficient corrector no s’ajusti a la tipologia, qualitat o ús, s’aconsella 
aplicar la mitjana entre els que més s’assemblin. 

 
4.OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST DE REFERÈNCIA DELS ENDERROCS 

P = V x Mb x Cg x Cu x Ct 
P = Pressupost de referència 
V = Volum de l’edifici en m3 
Per a naus o magatzems de altures de planta superiors a 4 metres, es considerarà el volum 
d’aquesta altura per planta. 
Mb = Mòdul bàsic 
Cg = Coeficient geogràfic 
Cu = Coeficient d’ús 
(Cu = 0,1 per altures de menys de 10 metres) 
(Cu = 0,15 per altures de més de 10 metres) 
Ct = Coeficient tipològic 
(Ct = 0,3 Per edificacions en zones de casc antic) 
(Ct = 0,2 Per edificacions entre mitigares) 
(Ct = 0,1 Per edificacions aïllades) 
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Article 1. Disposicions generals. 

1. Aquest Ajuntament en virtut del que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases 
de Règim Local i d'acord amb el que preveu l'article 59.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix l'Impost sobre 
l'increment del Valor dels Terrenys Urbans, que es regularà per la present Ordenança redactada 
d'acord amb el que disposen els articles 104 a 110 del RDL esmentat. 

2. A més, caldrà atenir-se al que estableixen les disposicions concordants o complementàries 
dictades a l’efecte de desplegar la normativa assenyalada. 

Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable l’increment del valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana, 
que es posi de manifest com a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per 
qualsevol títol, o bé per la constitució o transmissió de qualsevol dret  real de gaudi, que limita  el 
domini, sobre els esmentats terrenys. També estan subjectes els terrenys que tinguin la qualificació 
de bens immobles de característiques especials als efectes de l’IBI.  

Article 3. Supòsits de no subjecció i exempcions 

Els supòsits de no subjecció i les exempcions de l’impost seran els que venen regulats en els articles 
104 i 105 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Article 4. Subjecte Passiu 

1. 

SUPÒSIT SUBJECTE PASSIU 
Transmissions a títol lucratiu Qui adquireix 
Transmissions a títol onerós Qui transmet 
Transmissions a títol onerós, si qui transmet és  
persona física no resident. 

Qui adquireix 

Constitució o transmissió de drets reals de gaudi a títol 
onerós 

Qui constitueix o transmet el dret 

Constitució o transmissió de drets reals de gaudi a títol 
lucratiu 

Qui adquireix el dret 
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2.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, l’entitat que adquireixi l’immoble 
en les transmissions realitzades pels deutors als que sigui d’aplicació el Reial Decret 6/2012, de 9 de 
març, amb ocasió de la dació en pagament de la seva vivenda habitual, prevista en l’apartat 3 de 
l’annex de l’esmentada norma. 

Article 5. Base imposable i quota íntegra 

1.- La base imposable d’aquest impost la constitueix l’increment de valor dels terrenys objecte de 
transmissió, que es posa de manifest en el moment de la transmissió, per determinar-la es té en 
compte: 

1. El valor cadastral del terreny, del bé o del dret que es transmet, que tingui assignat a efectes 
de l’IBI en la data de la transmissió, a aquests efectes no es computa el valor de les 
edificacions. 

2. El número d’anys (20 com a màxim) que resulti de multiplicar el nombre d’anys que la finca 
ha estat en poder de qui transmet, pel percentatge que correspongui a aquest nombre d’anys. 

Base imposable = Valor cadastral del sòl x (nombre d’anys x percentatge anual) 

Els percentatges anuals aplicables són els següents: 

 
  2015 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès 
entre un i cinc anys 3,7 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a deu 
anys 3,5 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a quinze 
anys 3,2 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps fins a vint 
anys 3,0 

 

2.- Quota íntegra es el resultat de multiplicar la base imposable calculada segons el punt anterior pel 
tipus de gravamen següent: 

Període de generació d’increment Tipus 
Fins a 5 anys 30% 
De 6 a 10 anys 29% 
D’11 a 15 anys 26% 
De 16 a 20 anys 21% 

Article 6. Bonificacions. 
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1.- Gaudiran d’una bonificació del 90% en la quota de l’impost, els subjectes passius per la 
transmissió de terrenys i  transmissió o constitució de drets de gaudi que limiten el domini, realitzats a 
títol lucratiu, per causa de mort, a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i 
adoptats, i parelles de fet d’acord amb la Llei 10/1998, d’unions estables de parelles, sempre que sigui 
la residència habitual del subjecte passiu, i sent requisit imprescindible estar empadronat a la data de 
meritament de l’impost en la finca que és objecte d’imposició. 
 
Aquesta bonificació només serà aplicable a la vivenda habitual i a un pàrquing i/o un traster que 
tingués associat, no resultant aplicable per a qualsevol altra propietat heretada. 
 
2.- El benefici s’aplicarà sempre que el beneficiari ho sol·liciti, juntament amb la documentació que ho 
justifiqui, en el moment en que es presenti l’autoliquidació o declaració de l’impost i dins del termini 
d’un any  fixat en l’art. 9 d’aquesta Ordenança. 
 
3. Gaudiran d’una bonificació del 80% en la quota de l’impost, els subjectes passius per  la 
transmissió de terrenys i transmissió o constitució de drets de gaudi que limiten el domini, realitzats a 
títol lucratiu, per causa de mort, a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i 
adoptats, i parelles de fet d’acord amb la Llei 10/1998, d’unions estables de parelles, si el bé transmès 
s’inclou al Programa de Mediació per al Lloguer Social que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Lleida  i sempre que el beneficiari ho sol·liciti, juntament amb la documentació que ho 
justifiqui, en el moment en que es presenti l’autoliquidació o declaració de l’impost i dins els terminis 
legals fixats en l’art. 9 d’aquesta Ordenança. 
 

Article 7. Constitució i transmissió de drets reals 

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys urbans, el 
percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la part del valor definit a l'article precedent. El valor dels 
drets esmentats s'ha de calcular d'acord amb les regles següents: 

a) Si es constitueix un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2% del valor cadastral del 
terreny, per cada any de durada, sense que pugui excedir del 70% del valor cadastral. 

b) Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor en el cas que l'usufructuari no tingués vint anys, ha de ser 
equivalent al 70% del valor cadastral del terreny. S'ha de disminuir aquesta quantitat en un 1% per 
cada any que passi d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10% del valor cadastral . 

c) Si l'usdefruit s'estableix a favor de persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, 
s'ha de considerar com a transmissió de la propietat plena del terreny subjecte a condició resolutòria i 
el valor ha de ser del 100% del valor cadastral del terreny usufructuat. 

d) Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existia, els percentatges que s'expressen a les lletres 
a), b) i c) precedents s'han d'aplicar sobre el valor cadastral del terreny en el moment de fer la 
transmissió. 
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e) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor ha de ser igual a la diferència entre el valor 
cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat, aquest darrer, d'acord amb les regles 
precedents. 

f) El valor dels drets d'ús i d'habitació és el que resulti d'aplicar al 75% del valor cadastral dels 
terrenys sobre els quals es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels 
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 

g) En la constitució o transmissió de qualsevol altre dret real de gaudir, que limiti el domini i diferent 
dels enumerats a les lletres a), b), c), d) i f) d'aquest article, s'ha de considerar com a valor a l'efecte 
d'aquest impost: 

a') El capital, preu o valor pactat en constituir-los, si fos igual o més elevat que el resultat de 
la capitalització, a l'interès bàsic del Banc d' Espanya, de la seva renda o pensió anual. 

b') Aquest darrer, si aquell fos més petit. 

Article 8. Meritació 

1. L'Impost es merita: 

a) Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de 
mort, en la data de la transmissió.  

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data que 
s'hagi de fer la constitució o transmissió. 

A l'efecte del que disposa l'apartat precedent s'ha de considerar com a data de la transmissió: 

a) En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic; i quan es tracti de 
documents privats, la de la incorporació o inscripció en un registre públic, o la del lliurament a un 
funcionari públic per raó del seu ofici, tal com estableix l'article 1227 del Codi Civil. 

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

Article 9. Gestió 

El subjecte passiu està obligat a presentar la declaració o autoliquidació en els terminis: 

1. En actes entre vius serà de 30 dies hàbils.  
2. En actes per causa de mort, sis mesos, a partir de la data de defunció, els quals es poden 

prorrogar fins a un any si l’interessat ho sol·licita per escrits dins dels primers sis mesos. 

A la declaració o autoliquidació procedent s’hi adjuntarà fotocòpia de l’escriptura o del document que 
dona fe de l’acte o contracte. 
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En els supòsits en què la finca urbana objecte de transmissió no tingui fixat el valor cadastral segons 
les normes de valoració utilitzades per la determinació de les bases imposables a efectes de l'Impost 
sobre Béns Immobles, la liquidació de l'impost, a partir de la declaració del subjecte passiu, es farà 
per notificació de l'Ajuntament, amb les peculiaritats assenyalades per la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, General Tributària. 

Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el model que 
l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació tributària imprescindibles per 
practicar o comprovar la liquidació corresponent. 
 
Cal presentar una autoliquidació o declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i 
tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la 
referència cadastral. 
 

Article 10. 

Així mateix, el notaris tenen l'obligació de trametre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de cada 
trimestre, la llista o l'índex que comprengui tots els documents que han autoritzat en el trimestre 
anterior, en els quals documents hi ha de figurar els fets, actes o negocis jurídics que posin de 
manifest la realització del fet imposable d'aquest impost, llevat del actes d'última voluntat. També han 
de trametre, dins del mateix termini, la llista dels documents privats que comprengui els mateixos fets, 
actes o negocis jurídics, que els hagin presentat per a conèixer o legitimar firmes. Tot el que es 
preveu en aquest apartat, s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert per la 
Llei General Tributària. 

Article 11. Comprovació de les autoliquidacions 

Els òrgans competents comprovaran que l’autoliquidació s’hagi efectuat mitjançant l’aplicació correcta 
de les normes d’aquesta Ordenança i d’acord amb el procediment que disposa la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i quotes obtingudes són 
les resultants d’aquestes normes. 
 
Si no es considera conforme l’autoliquidació, es practicarà liquidació rectificant els elements o dades 
aplicades incorrectament i els errors aritmètics, calcularà els interessos de demora i imposarà, si 
escau, les sancions que siguin procedents. També es practicarà, de la mateixa manera, liquidació 
pels fets imposables continguts al document no declarats pel subjecte passiu. 
 

Article 12. Infraccions i sancions. 

Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin en cada cas, s'ha d'aplicar el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària les disposicions que la complementin i l'Ordenança fiscal 0.1. 
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DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació.
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Article 1. Naturalesa, objecte i fonament. 

1. En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de règim local i, específicament l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que s'hi disposa en els 
articles 20 a 27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la tramitació dels documents 
que expedeix o que estén l'Administració municipal. 

2. És objecte d'aquesta exacció, la tramitació a instància de part de tot tipus de documents que 
l'Administració o les autoritats municipals entenguin. 

3. S'entén que s'ha tramitat a instància de part, qualsevol documentació administrativa que hagi 
provocat un particular o que redundi en el seu benefici, encara que l'interessat no hagi fet la 
sol·licitud. 

4. No estan subjectes a aquesta exacció, l'expedició de documents o expedient que l'Administració o 
les autoritats municipals entenguin quan la persona que té obligació de pagar estigui acollida a la 
beneficència municipal, o es tracti d'autoritzacions a menors per concertar contractes laborals, i quan 
aquests documents s'expedeixin a instància d'autoritats civils, militars o judicials, perquè tinguin 
efecte en actuacions d'ofici. 

5. Tampoc estan subjectes a aquesta exacció l'expedició de certificats o qualsevol altre document 
que faci referència a qüestions professionals dels funcionaris i del personal contractat o laboral al 
servei d'aquest Ajuntament, tant actius com passius. 

Article 2. Fet imposable. 

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, l'activitat municipal desenvolupada per causa de la 
tramitació, a instància de part, de tot tipus  d'expedients. L'obligació de contribuir comença en el 
moment de presentar la sol·licitud que inicia l'expedient, quan s'expedeixi el document que beneficia 
el particular, o quan ell mateix l'hagi provocat. 

Pel que fa a la llicència o comunicació prèvia d’obres, el fet imposable de la taxa el constitueix 
l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix 
concedir o denegar la llicencia urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada o que es 
pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals conforme al que preveu l’article 84 de la llei 7/85 de 2 d’abril 
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reguladora de les bases del regim local i l’article 187.4 del text refós de la llei urbanística de 
Catalunya. 

No constitueix fet imposable la tramitació per internet dels documents inclosos a l'epígraf 1r, número 
1 i 4 de l’article 5. 

També constitueix fet imposable l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, d’inspecció 
d’instal·lacions d’edificis, habitatges o locals i, en particular, aquelles en que es detecti utilitzacions i 
situacions anòmales dels habitatges, així com les ordres d’execució que se’n puguin derivar. 

Article 3. Subjectes passius. 

Tenen la condició de contribuents, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la tramitació de 
l'expedient, que la provoquin o bé que aquesta tramitació redundi en benefici seu. 

El subjecte passiu substitut és el presentador dels documents. 

Pel que fa a la llicència i a la comunicació prèvia de les obres i a la primera utilització i ocupació, els 
subjectes passius seran els contribuents, persona física o jurídica que siguin propietaris o posseïdors 
o si s’escau arrendataris dels immobles en que es realitzi el fet imposable, En tot cas, el substitut del 
contribuent seran els constructors i els contractistes de les obres. 

Article 4. Base de gravamen. 

Es pren com a base d'aquesta exacció la naturalesa dels expedients que s'han de tramitar. 

Article 5. Taxes.  

Les taxes que s'apliquen per tramitar cada instància o expedient, segons el cas, de qualsevol tipus 
d'assumpte de competència municipal des de l'inici fins a la resolució final, inclosa la certificació i la 
notificació a l'interessat de l'acord final, són les següents:  
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Article 6. Quotes.  

Les quotes que fixa aquesta exacció s'han de liquidar per cada un dels expedients que es tramitin. 

Article 7. Exempcions i bonificacions. 
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1. Estan exempts del pagament de drets els expedients tramitats a instància de les persones físiques 
o jurídiques: 

a) Declarades pobres per precepte legal. 

b) Les persones que sol·licitin un certificat de béns i/o un volant d’empadronament per tal 
d’obtenir el dret de justícia gratuïta. Es farà constar en la sol·licitud, el motiu pel qual es demana 
l’esmentada documentació per tal de gaudir de l’exempció. 

c) Gaudiran d’exempció les associacions sense ànim de lucre, dedicades a finalitats de 
cooperació, solidaritat i cohesió social, en els termes que determini el Reglament de Participació, 
incloses les associacions de veïns. 

d) Que hagin obtingut el dret de justícia gratuïta respecte als expedients que hagin de tenir 
efecte, precisament, en el procediment judicial en el qual s'hagin acollit a aquest dret.  

2. Queden exemptes del pagament de les tarifes compreses en el número 1 de l'epígraf 1r. de l'article 
5, de la present ordenança quan els documents corresponents siguin requerits als particulars pel 
mateix Ajuntament de Lleida, els seus Organismes Autònoms, les seves Empreses Municipals i les 
Concessionàries de serveis municipals, així com altres administracions públiques. 

3. Hi ha una bonificació del 50%: 

a) Per tramitar expedients iniciats a instància de les persones que hagin obtingut el benefici 
judicial de mitja pobresa i que han de tenir efecte, precisament, en el procediment judicial en 
el qual hagin obtingut aquest benefici. 

4. Hi ha una bonificació del 20% a la tarifa 5, apartat serveis de l’arxiu municipal sempre que s’acrediti 
que es tracta de treballs de recerca. 

5. Queden exemptes del pagament de les tarifes compreses en l'epígraf 1r, número 1 i 4 de l’article 5 
de la present ordenança quan el subjecte passiu sigui major de 65 anys o acrediti la situació d’atur, 
donat que aquestes situacions es consideren de menor capacitat econòmica. 

Article 8. Normes de gestió. 

La taxa es gestionarà pel règim d'autoliquidació. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que 
iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. 
L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud la justificació d’haver efectuar el pagament de la taxa 
corresponent. En els supòsits en que no es pugui establir per part de l’interessat la base imposable 
se satisfarà la taxa en el moment de recollir el document, autorització o llicència administrativa 
sol·licitada. 

La liquidació corresponent a les taxes previstes en l’article 5, Epígraf 2n., Núm. 3, lletra K), es 
practicarà en el moment en que es procedeixi adoptar el primer requeriment o comunicació a 
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l’interessat, una vegada s’hagi acabat la fase d’instrucció  o període d’audiència necessaris per 
determinar, conèixer i comprovar els fets i s’hagi dictat la resolució declarant la utilització anòmala de 
l’habitatge. 

S’incoarà expedient si el patrimoni d’habitatges d’un subjecte passiu, en els que es pugui presumir la 
desocupació d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LDH) i que no es 
posi a disposició de lloguer social segons el que s’estableix en els apartats següents: 

a)  En el supòsit de tenir entre 11 i 20 habitatges desocupats, es destinaran a lloguer social 
un mínim del 10%. 

b)  En el supòsit de tenir entre 21 i 50 habitatges desocupats, es destinaran a lloguer social 
un mínim del 25%. 

c)  En el supòsit de tenir més de 50 habitatges desocupats, es destinaran a lloguer social un 
mínim del 50%. 

Article 9. Infraccions i sancions tributàries. 

1. Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i les sanciones que els 
corresponguin en cada cas, s'ha d'aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la Llei 
53/2003, de 18 de desembre, General Tributària, les disposicions que la complementen i despleguen 
i l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

2. La imposició de sancions mai no impedeix la liquidació i el cobrament de les quotes meritades no 
prescrites. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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Article 1 .- Naturalesa, objecte i fonament. 

En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases del règim local, per l’article 5 d ela Llei sobre lliure accés de les activitats de serveis i el seu 
exercici i per l’article 5.1 de la Llei del Parlament de Catalunya  9/2000, de 7 de juliol, de regulació de 
la publicitat dinàmica, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb 
el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament fixa la taxa per la prestació 
dels serveis d’atorgament de les autoritzacions relatives a l’exercici de les activitats de publicitat 
dinàmica dins el terme municipal, la comprovació de la comunicació prèvia en substitució de la 
llicència així com pel control de l’esmentada publicitat. 

Article 2 Fet imposable. 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tant tècnica con administrativa, 
necessària per a: 

• Concedir o denegar les autoritzacions relatives a l’exercici de la publicitat 
dinàmica que ha de desenvolupar-se dins el terme municipal. 

• Comprovar si l’activitat comunicada que es pretengui realitzar s’ajusta a la 
normativa reguladora de la publicitat dinàmica i les ordenances municipals. 

2. La publicitat dinàmica a que es refereix l’apartat anterior, pot exercir-se en les modalitats 
següents: 

• Publicitat manual: es la què difon els missatges mitjanant el repartiment a mà o la 
col·locació de material imprès mitjançant el contacte directe entre el personal 
autoritzat per repartir la publicitat i els seus receptors, amb caràcter gratuït i 
utilitzant les vies i espais lliures públics i zones privades d’ús públic. 

• Repartiment domiciliari de publicitat: es la distribució de qualsevol tipus de suport 
material de publicitat portat a terme mitjançant entrega directa als propietaris o 
usuaris de vivendes, oficines i despatxos, o mitjançant la introducció del material 
publicitari en les bústies individuals o en les porteries dels immobles.  

• Publicitat mitjançant ús de vehicles: es la portada a terme amb ús d’elements 
situats en vehicles, estacionats o en circulació. 

• Publicitat oral: es la què transmet els missatges de viva veu, en el seu cas amb 
l’ajuda de megafonia o altres mitjans auxiliars, mitjançant el contacte directe 
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entre el personal autoritzat i els possibles usuaris, i amb la utilització de les vies i 
espais lliures públics i zones privades d’ús públic. 

• Publicitat telemàtica: es l’enviament de missatges publicitaris mitjançant 
comunicació telefònica, per fax, mitjançant correu electrònic o qualsevol altre 
mitjà informàtic. 

3. A efectes d’aquesta Ordenança no es consideraran publicitat els rètols o elements que facin 
referència a la identificació de la persona o empresa titular de l’activitat i es trobin situats en 
establiments comercials o vehicles pertanyents a dites persones.  

4. No tenen la consideració d’activitats de publicitat dinàmica les activitats següents:  

• La publicitat electoral, en els aspectes que són regulats per la legislació electoral. 

• Els missatges i els comunicats de les administracions públiques en matèries 
d’interès general, fins i tot quan la distribució o la comunicació als ciutadans en 
general o als interessats en particular es dugui a terme per mitjà d’empreses 
publicitàries independents d’aquelles. 

• Les comunicacions i els missatges relatius a les matèries de seguretat pública, 
protecció civil o emergències. 

• Les comunicacions que s’adrecin, únicament i exclusivament, a la materialització 
de l’exercici d’alguns drets fonamentals i de les llibertats públiques inclosos en la 
secció primera del capítol II del títol I de la Constitució, que, si escau, es regeixen 
per la normativa específica aplicable a aquests drets i llibertats.  

• La publicitat que es dugui a terme en les estacions de vehicles de transports 
públics, sempre que respongui a les necessitats d’informació de les empreses de 
servei públic. 

5. No constitueix fet imposable publicitat exercida per ONG o entitats sense ànim de lucre 
inscrites al registre municipal, i el contingut de la publicitat sigui les seves pròpies activitats, 
sense caràcter comercial. 

Article 3 Subjectes passius. 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat de publicitat dinàmica 

2. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger, estaran obligats  a designar representant 
amb domicili en territori espanyol, i a comunicar la designació a l’Ajuntament.  

Article 4 Responsables.  

1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tal 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. 
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Article 5 Exempcions 

Estaran exempts del pagament de la taxa les ONG i entitats sense ànim de lucre inscrites al registre 
municipal i el contingut de la publicitat sigui les seves pròpies activitats, sense caràcter comercial. 

Article 6. Quota tributària. 

Les tarifes a aplicar són: 

Concessió de llicències o comprovacions prèvies: 

�� Diària Setmanal Mensual Anual 

�6.8-:-545�A40648�-Q@�

@748�
       28,00 €       161,00 €       607,00 €    1.837,00 €  

�3=475-A305�

2@A-:-8-47-��=6.8-:-545�

30�G3F-:831�-Q@�

=6.8-:-545�5383AP5-:4�

       39,00 €       239,00 €       913,00 €    2.760,00 €  

�6.8-:-545�30�G3F-:831�

232-:451�48�57401=@75�

=9.8-:�16.K3:531�4�

88-:H0:-4�A60-:-=48�

I54C-1]>�

           25,00 €       250,00 €  

En el cas que no sigui possible definir un període de temps durant el qual s’hagi realitzat el fet 
imposable, es liquidarà com a tarifa mensual, podent presentar el subjecte passiu justificació, si 
realment el període fos menor. 

Les tarifes anteriors s'aplicaran per persona física o jurídica sol·licitant, llevat del casos de la publicitat 
oral i en vehicles que serà per cada vehicle. 

Article 7 Acreditament 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la data 
de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment o quan es comuniqui, 
amb caràcter previ, la realització d’una activitat de publicitat dinàmica. 

2. Quan l’activitat s’hagi iniciat o realitzat sense haver sol·licitat la llicència o comunicació prèvia 
corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduent a 
determinar si l’activitat de publicitat dinàmica en qüestió s’ajusta a les determinacions de la 
normativa sobre la publicitat dinàmica i les ordenances municipals, independentment de l’inici 
o no de l’expedient administratiu sancionador que correspongui. 
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3. Quan l’activitat de publicitat s’estengui a varis exercicis, les quotes resultants d’aplicar les 
tarifes recollides a l’article 6 s’acreditaran el primer dia de cada any natural i el període 
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en el supòsits d’inici o cessament en l’exercici de 
l’activitat, en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 

Article 8 Normes de gestió. 

La present taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu o sigui aquest qui comuniqui que inicia l’activitat. A aquests efectes, quan es presenti 
la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès 
d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la instància l’acreditació d’haver efectuat el pagament 
de la taxa. 

Article 9 Convenis de col·laboració. 

1. Es podrà establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants, 
per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, liquidació i recaptació. 

2. En els convenis subscrits entre l’Ajuntament i les associacions de vehicles dedicats al transport 
públic subjectes a llicència municipal es podran establir bonificacions de la tarifa de fins al 85%. 

Article 10 Garanties. 

D’acord amb l‘article 6 del Decret 23/2002, de 22 de gener, es podrà condicionar, mitjançant resolució 
motivada, l’atorgament o la renovació de la llicència a la prestació d’una garantia de 4.808,10 € en els 
supòsits en que l’exercici de la publicitat dinàmica pugui afectar de manera rellevant la neteja de les 
vies i dels espais públics. 

Article 11 Infraccions i sancions. 

Pel que fa a la qualificació d'infraccions i també a les sancions corresponents, s'ha de fer el que 
disposa en els articles 181 i següents de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i 
l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

Les infraccions tributàries són independents de les possibles infraccions sancionables regulades per 
la llei 9/2000. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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ORDENANÇA FISCAL 2.4. TAXA PER LA LA PRESTACIÓ 
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA, PRÈVIA DE LLICÈNCIA, 
COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I DELS 
CONTROLS POSTERIORS DE LES ACTIVITATS 

 

  
Article 1 Fonament i naturalesa  
 

En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
bases del règim local, per la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats i per la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya, així com per les lleis estatals 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i la 25/2009, de 22 de 
desembre, de modificació de diverses lleis per a l’adaptació a la llei sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici, i a l’empara del previst als articles 57 I 20.4.i) 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, l’Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i 
les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, 
i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.  

 
Article 2 Fet imposable 
  
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que 

tendeix a: 
a. Concedir o denegar les llicències 
b. Comprovar si les activitats comunicades que es pretenguin realitzar s’ajusten a la 

normativa reguladora 
c. Exercir el control posterior de l’activitat desenvolupada al municipi 
d. Emetre informes de control en determinats procediments 

 
d’acord amb la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i 
d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses 
conferides als ajuntaments per l’article 84 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la 
normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de 
normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció 
a aquest ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses.  
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2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s'especifiquen 
a les tarifes contingudes en aquesta ordenança.  

 
Article 3 Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l’activitat i/o instal·lació que fonamenti la 
intervenció integral de l’administració municipal.  
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural, 
estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la 
designació a l’Ajuntament.  
 
Article 4 Beneficis fiscals  

1. Tot expedient sotmès a aquesta taxa per activitats que es desenvolupin en immobles inclosos en 
l’àmbit d’aplicació de l’Ordenança del Centre Històric gaudiran d'una bonificació del 75% sobre la 
quota a pagar, excepte aquells que corresponguin a carrers de primera categoria, segons la 
classificació comercial que fa l'Ordenança núm. 0.2. 

2. S’aplicarà un coeficient corrector d’un 0,30 a les tarifes de les llicències ambientals (annex II i 
annex III epígraf 11 de la Llei de prevenció i controla ambiental de les activitats 20/2009) per les 
instal·lacions agrícoles i ramaderes. La bonificació tipificada anteriorment no s’aplicarà en els 
expedients tributaris incoats per inspecció i en tots aquells que les sol·licituds d'autorització/llicència o 
les comunicacions d’implantació d’activitats de l'expedient no s'ajustin als preceptes legals en vigor.  

3. S’estableix una bonificació del 10% de la quota a pagar, a les empreses que disposin del certificat 
del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) d’acord amb el previst a la 
disposició adicional sisena de la llei 20/2009.  

4. Gaudiran d’un benefici fiscal del 50% de la taxa de comunicació prèvia, comunicació d’inici 
d’activitat i control ambiental, i declaració responsable, aquelles activitats que tinguin una superfície 
inferior a 100 m2 i no estiguin situades en carrers de primera categoria. 

 
Article 5 Taxes  
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes a raó de la base imposable, que 
es constitueix de:  

1. Una quota fixa.  
2. Una quota variable en funció de la superfície de l'activitat, fins a un màxim total equivalent 
a cinc vegades la quota fixa. 
 

A efectes de càlcul es considera la superfície útil. La part de la superfície de la parcel·la destinada a 
l’activitat que no està edificada, a efectes del càlcul de la taxa, computa com un 20% de la superfície. 
�
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�

�

�

�

1. Establiments d'espectacles públics i activitats recreatives. Llei 
11/2009, de 6 de juliol. 

� �1.1 Llicència municipal obertura 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 1.520,40 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 1,85 €/m² 

� � � � �1.2 Llicències extraordinàries 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 273,00 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 0,31 €/m² 

� � � � �1.3 Llicències en règim especial 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 1.635,10 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 2,05 €/m² 

� � � � �1.4 Llicències provisionals 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 267,50 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 0,21 €/m² 

� � � � �1.5 Comunicació prèvia 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 717,50 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 0,94 €/m² 

� � � � �1.6 Comunicació inici activitat i control inicial 
a Fins a 100 m² de superfície total 273,00 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior ����� €/m² 

�

 

� �1.7 Control periòdic 
a Fins a 100 m² de superfície total 273,00 € 
b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 

l'anterior ����� €/m² 

1.8 Certificat de transmissió de l'activitat 105 € 

1.9 Comunicació de canvi de titular de l'activitat 60 € 

1.10 Modificació de l'activitat. 
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� �

S'aplicarà la taxa que correspon al tipus de llicència o de 
comunicació dels apartats anteriors, aplicada sobre la superfície 
objecte de la modificació 

� �

� � � �2. Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de 
desembre. 

� �

2.1 Informe annexe I per autorització ambiental, adequació o revisió 439,50 € 

2.2 Llicència ambiental amb DIA 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 1.460,40 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 1,85 €/m² 

� � � � �2.3 Llicència ambiental 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 1.351,30 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 1,64 €/m² 

� � � � �2.4 Comunicació prèvia 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 672,50 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 0,83 €/m² 

� � � � �2.5 Comunicació inici activitat i control inicial 273,00 € 

� � � � �2.6 Control periòdic 273,00 € 

� � � � �2.7 Revisió llicència ambiental ������� ��

� � � � �2.8 Adequació (llicència ambiental) 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 936,30 € 
b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 

l'anterior 0,91 €/m² 

� � � � �2.9 Certificat de transmissió de l'activitat 105 € 

2.10 Modificació de l'activitat. 

� �

S'aplicarà la taxa que correspon al tipus de llicència o de 
comunicació dels apartats anteriors, aplicada sobre la superfície 
objecte de la modificació 

� �

� � � �3. Centres de culte. Llei 19/2009, de 22 de juliol. 

� �3.1 Llicència municipal obertura i ús 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 870,80 € 
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�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 0,94 €/m² 

� � � � �3.2 Comunicació prèvia 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 483,10 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 0,50 €/m² 

� � � � �3.3 Certificat de transmissió de l'activitat 105 € 

3.4 Modificació de l'activitat. 

� �

S'aplicarà la taxa que correspon al tipus de llicència o de 
comunicació dels apartats anteriors, aplicada sobre la superfície 
objecte de la modificació 

� �

� � � � �4. Activitats de serveis i altres activitats no afectades per normativa 
d'intervenció administrativa específica. 

  4.1 Comunicació prèvia 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 455,90 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 0,50 €/m² 

� � � � �4.2 Declaració responsable 

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 273,00 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 0,31 €/m² 

� � � � �

� � � � �5. Altres procediments. 

� �
5.1 

Informe previ i informe d'incendis (previs a la tramitació de 
l'expedient ordinari)  

� �

�

a Fins a 100 m² de superfície total 275,70 € 

�

b A partir de 100 m². Per cada m² que superi els 100 m² sumar a 
l'anterior 0,21 €/m² 

�

 
Article 6 Acreditament  

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el 
fet imposable. A aquests efectes s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la 
sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament. 

2. Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa 
s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d’incoació del corresponent procediment.    

115



3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o comprovat 
prèviament per part de l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a que fa referència aquesta 
Ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet 
imposable. 

4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva concessió 
condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant 
després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les 
activitats comunicades.  

Article 7. Normes de gestió. 

1. La taxa es gestionarà pel règim d'autoliquidació quan el procediment s’iniciï a instància del subjecte 
passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es 
complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la 
sol·licitud l’acreditament d’haver efectuar el pagament de la taxa corresponent. 

 2.- En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al 
subjecte passiu, per al seu pagament.  

Article 8 Infraccions i sancions tributàries.  

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta 
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà e que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança 
General.  

Article 9 Exempcions i bonificacions 

Estaran exempts del pagament de la taxa, però no de l’obligació de proveir-se de l’autorització 
corresponent, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, els trasllats motivats per una 
situació eventual d’emergència i força major i que ocasionin obres als locals sempre que aquests 
tinguin l’autorització ambiental corresponent. 

S’entén com situació d’emergència aquella en la qual el subjecte passiu hagi d’actuar de manera 
immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, o de situacions que suposin greu perill. 

Gaudirà d’una bonificació del 50% de la taxa per la instal·lació i obertura d’activitats i trasllats de 
local, el titular dels quals sigui una persona a l’atur, al temps de presentar la sol·licitud d’autorització 
ambiental. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà vigent 
mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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Article 1 .- Naturalesa, objecte i fonament. 

1. En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de règim local i, específicament, l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que s'hi disposa en els 
articles 20 a 27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la recollida domiciliària de 
residus municipals domiciliaris i assimilables i per a la neteja de pous negres. 

2. Són objecte d'aquesta exacció les taxes per: 

a) prestació dels serveis de recollida, transport i tractament final dels residus sòlids derivats dels 
habitatges, grans equipaments i serveis d’acord amb el que estableix la Llei 22/2011, de 
residus i sóls contaminats.  

b) Neteja de pous negres 
c) Neteja de carrers particulars 
d) El servei de deixalleria i posterior tractament de televisors, pantalles d’ordinadors i 

assimilables, i neveres, excepció feta als particulars. 

3. Els serveis que són competència municipal i que tenen caràcter obligatori, en base als preceptes 
generals o per disposició dels reglaments, bans o ordenances de policia d'aquest Ajuntament, meriten 
la taxa, encara que els interessats no els facin servir. L'existència d'aquest tipus de serveis permet a 
l'Ajuntament percebre'n la taxa, independentment de la utilització, ja que és obligatòria. 

Article 2 Fet imposable i subjectes passius. 

1. Fet imposable. 

a) És de caràcter general i obligatori, la prestació del servei de recollida i eliminació 
d'escombraries domiciliàries. 

b) El determina la prestació de qualsevol dels serveis assenyalats a l'article 1.2. de la present 
Ordenança i l'obligació de contribuir neix en el moment en que es presta el servei que, per la 
seva condició de general i obligatori, s'entén utilitzat pels diversos titulars que hi ha a cada 
zona, d'acord amb l'organització municipal. 

2. Subjectes passius. 

a) En els serveis de caràcter obligatori, són subjectes passius d'aquesta taxa les persones 
físiques o jurídiques usuàries dels béns i de les instal·lacions.  
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b) També les que en resultin beneficiades o afectades pels serveis; les herències jacents; les 
comunitats de béns i d'altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat 
econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició. 

c) De conformitat amb el que disposa l'article 23.2.a del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, els propietaris dels 
immobles, són substituts dels contribuents. 

d) En els serveis de caràcter voluntari és subjecte passiu directament el peticionari. 
e) Es consideren com a titulars de locals o d'habitatges els contribuents que figurin en el padró 

de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana. Això no obstant, es poden fer servir, 
a aquest efecte, les dades d'escriptures públiques encara que no coincideixin amb el padró 
d'aquest Impost. 

f) El titular de l'usdefruit en els casos de separació entre la nua propietat i l'usdefruit. 

Article 3 Base de gravamen. 

1. Es pren com a base d'aquesta exacció, la recollida domiciliària  i tractament de residus municipals i 
assimilables, la retirada d'escombraries i de runes, i la recollida d'escòries i cendres. Pel que fa a la 
neteja de carrers particulars: els metres quadrats del servei, i en la neteja de pous negres: les hores 
de treball. 

2. A l'efecte d'aquesta exacció es considera residus municipals i assimilables els definits a la llei 
22/2011, de residus i sóls contaminats. Article 4 Tarifes. 

Les tarifes aplicables són les següents: 

TARIFA 1. Habitatges particulars: 
 
�
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La categoria dels carrers a efectes de l'aplicació de la quota a habitatges i locals és la que estableix 
l'Ordenança fiscal núm. 0.2 

TARIFA 2. Utilització de camió o contenidor 

• Per la recollida d'escombraries i runes abandonades a la via pública municipal, per la 
recollida d'escòries i cendres de calefaccions, per la retirada d'escombraries de solars i locals 
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els propietaris dels quals es neguin o es resisteixin a l'ordre de fer-la, i pels mateixos serveis 
amb d'altres productes o materials de rebuig, s'ha de pagar per cada camió o contenidor 
emprat total o parcialment: 170,50€ 

TARIFA 3 .- Neteja de carrers particulars. 
�

�37�:424�A
&
�23�0353K4�3?3:56424� #����

 

TARIFA 4.- Neteja de pous negres. 

�

�37�:424�F@74�3A=7424�  )����

TARIFA 5. Per la recollida en deixalleria o zona de transferència. 
 

�37�60-545�23�5383G-1@7��=4054884�

2E@72-042@7�@�411-A-845� �&�*��

�37�60-545�23�03G374� �����

TARIFA 6. Locals destinats a garatges particulars o a comunitats de propietaris 

- Quan un sol titular ocupi en un mateix edifici una superfície construïda superior a 800 m2, amb 
independència de les plantes que ocupi, el número de locals a liquidar serà el resultat de dividir la 
totalitat de la superfície ocupada per 800. Sempre però, s’ha de computar una unitat per planta com a 
mínim. 
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Tanmateix, se’ls aplicaran els coeficients següents d’acord amb els m2 de superfície que ocupen: 

M2 Coeficient 
<= 60 0.75 
> 60 A <= 150 0.90 
> 150 A <= 500 1.25 
> 500 A <= 1500 1.6 
> DE 1500 1.85 
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Article 5 Exempcions i bonificacions. 

1. Per fer efectiu el que s'indica en l'article 24.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, s'ha d'aplicar la tarifa normal amb una bonificació 
del 75% a aquells subjectes passius els ingressos familiars dels quals no sobrepassin l’Indicador 
Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). 

2. Als subjectes passius, els ingressos familiars dels quals sobrepassen el límit esmentat en el núm. 
anterior sense superar en un 20% l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) se'ls ha 
d'aplicar la tarifa normal amb una bonificació del 50%. 

3. Els subjectes passius que creguin reunir les condicions per rebre les bonificacions assenyalades 
han de fer una sol·licitud on figurin els ingressos de tots els membres de la unitat familiar. També 
podran demanar-la els contribuents que acreditin que suporten el pagament de la taxa com a 
arrendataris, acreditant el compliment dels paràgrafs 1 i 2 d’aquest article i aportant el contracte 
d’arrendament. 

Els subjectes passius i arrendataris hauran d’estar empadronats a l’habitatge pel que es demana la 
bonificació. 

Els serveis municipals han de fer les comprovacions oportunes per tal de verificar aquestes 
condicions i poden demanar les proves que calguin. 

4. Les bonificacions a què fan referència els apartats anteriors, tenen efecte a partir de l'any següent 
de la sol·licitud i una durada màxima de tres anys. Es poden renovar prèvia petició. Si les 
circumstàncies que condicionen la concessió de la bonificació varien, es poden comunicar a 
l'Administració municipal en el termini d'un mes pel titular de la bonificació o bé pels seus hereus, si 
escau. El fet d'amagar aquests canvis és raó de la pèrdua de la bonificació, sense perjudici de la 
sanció que hi pugui haver. 

5. S’aplicaran les tarifes anteriors d’acord amb la respectiva categoria, minorades en la quantitat de 
10 euros als subjectes passius que facin servir les deixalleries municipals amb les condicions 
següents: un mínim de sis cops a l’any, en el mateix any natural i en mesos diferents, i que en cada 
visita es porti alguns d’aquests residus en les quantitats mínimes de: 

� Oli de cuina: 1,5 litres 
� Mobles i ferralla: 1 m3 
� Matalassos o electrodomèstics de línia blanca: 1 unitat 
� Bateries de cotxe: 1 unitat 
� Aparells elèctrics i electrònics: 1 unitat 
� Dissolvents, pintures i vernissos: 1 pot de litre 
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Caldrà presentar una instància sol·licitant la devolució, durant els tres primers mesos de l’any natural 
següent a l’acreditació de la deixalleria de la seva utilització en els condicions establertes. 

 

Article 6 Quotes. 

Les quotes fixades per aquesta ordenança són, amb caràcter general, anuals i irreductibles, excepte 
en els supòsits d’inici en l’ús del servei, en habitatges particulars, locals destinats a garatges 
particulars o de comunitats de propietaris en que la quota es prorratejarà per semestres naturals. 

Article 7 Normes de gestió. 

1. L'exacció es considera meritada des què comença l'obligació de contribuir, segons el que fixa 
l'article 2.1 i anualment, l'1 de gener de cada any, si es tracta de la recollida d'escombraries compresa 
en les tarifes 1 i 6 de l'article 4, o quan es faci el servei comprès en les tarifes 2, 3, 4 i 5 de l'esmentat 
article. 

2. Els subjectes que tenen obligació de pagar la taxa o el dret que regula aquesta Ordenança, han de 
presentar la declaració d'alta en el termini d'un mes des què va començar l'obligació de contribuir. 

3. Les declaracions de canvi de nom tenen efecte a partir de l'exercici següent al que es van fer. En 
cas de declaracions d’enderroc, tindran efectes a partir de l’exercici següent de la data efectiva de 
l’enderroc i a tal efecte, hauran de presentar expedient d’alteració cadastral de la finca en qüestió. 

Quan hi hagi altes de contribuents incloses en la tarifa primera que no comportin baixa de cap altre 
contribuent, s'ha de fer la liquidació d'acord amb el que fixa aquesta Ordenança. 

Quan el motiu de l'alta sigui per raó d'una baixa anterior, el subjecte a què fa referència el núm. 2 
d'aquest article haurà d'acreditar, de manera fefaent, el pagament de la taxa que regula aquesta 
Ordenança de l'any de referència, en cas contrari s'haurà de girar la liquidació a nom del nou 
contribuent per ingressar-la directament. 

4. Tota persona física o jurídica que vulgui algun servei voluntari dels que regula aquesta Ordenança 
ha de presentar a l'Ajuntament la sol·licitud on figuri l'extensió o la naturalesa i el període de temps 
del servei que es demana, el qual ha de ser autoritzat per l'Administració municipal. 

5. Per tal d'establir un sistema administratiu més operatiu i flexible, es podran liquidar les tarifes 
d'aquesta Ordenança fiscal mitjançant convenis fiscals subscrits entre els respectius usuaris del 
servei i l'Ajuntament de Lleida. 

6. En aquells casos que els locals, objecte d'imposició per aquesta taxa, tinguin façana a més d'un 
carrer hauran de tributar conforme a la tarifa que correspongui a la de més categoria, encara que 
aquesta façana sigui en forma de xamfrà. 
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Article 8 Infraccions i sancions. 

1. Són casos especials d'infracció qualificada de: 

a) Infracció simple: no comunicar a l'Administració municipal la declaració que preveu l'article 
7.2 de la present Ordenança. 

b) Omissió: no comunicar a l'Administració municipal la modificació sobrevinguda en el padró 
de la taxa, dins del mes natural següent al que es produeixi. 

c) Defraudació: falsejar les dades que calen per determinar la quota. 

2. Pel que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions corresponents, 
s'ha d'aplicar el que es disposa als articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, les disposicions que la complementen i despleguen i l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

3. La imposició de sancions, mai no eximeix de la liquidació i del cobrament de les quotes meritades i 
que no han prescrit. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015 i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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Article 1 .- Naturalesa, objecte i fonament. 

1.- En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i, específicament, l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que s'hi disposa en 
els articles 20 a 27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la prestació de serveis i per 
a la utilització instal·lacions en els mercats municipals i en la bàscula pública. 

2 La taxa de mercats regulada en aquesta Ordenança compren les activitats que es fan en els centres 
següents: 

o Mercat a l'engròs de fruites i verdures. 
o Mercats Municipals  
o Mercadets ambulants de caràcter setmanal i/o periòdic 
o Bàscula pública. 
o Qualssevol altres mercats i equipaments comercials de domini públic que pugui establir 

l'Ajuntament. 

3.- Són objecte d'aquesta taxa: 

La utilització de serveis i instal·lacions i béns municipals que es destinin a l'ús i al servei dels 
respectius mercats i de la bàscula pública. 

4.- El pagament de les taxes establertes en aquesta Ordenança faculta: 

o En el mercat a l'engròs de fruita i verdura, l'exercici de l'activitat de proveïdor o 
comissionista i la introducció pels productors directes dels seus propis articles o 
mercaderies i, també, la utilització dels distints serveis i instal·lacions complementàries per 
facilitar la realització de transaccions, com ara: bars, bàscules i similars. 

o La venda al detall de productes alimenticis, d'acord amb la regulació específica que li és 
pròpia, en el Mercat de Camp d’Esports i Barris Nord i Mercat de l’Hort a la taula. 

o La utilització i l'ocupació de les parades o locals i la resta de serveis especificats en les 
tarifes corresponents, en els mercats municipals i els altres equipaments comercials que 
s'estableixin per a la venda minorista 

o La utilització i l’ocupació de les parades fixes per venedors ambulants en els mercadets 
de caràcter setmanal i/o periòdic, per a l’exposició i venda d’articles diversos. 
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Article 2 Fet imposable i subjectes passius 

1. Fet imposable: En la taxa per mercats el determina l'ocupació de les diverses parades de 
mercats i mercadets, i de naus i magatzems; la utilització dels seus respectius serveis: 
cambres frigorífiques, locals comercials, trasters annexes i altre; així com el manteniment de 
serveis i instal·lacions comunes. 

2. Subjecte passiu. Tenen la consideració de subjectes passiu i estan obligats al pagament: 

a) Els titulars de les respectives llicències per a l'ocupació de les parades de mercat i 
mercadets i per a la utilització dels seus respectius serveis. 

b) Els usuaris dels diferents serveis. 

3. Obligació de contribuir. Comença des de que és adjudicat, al subjecte passiu, alguna parada o local 
en les esmentades instal·lacions o des de que tingui lloc la prestació dels serveis. 

Article 3 Base de gravamen 

Es pren com a base d'aquesta taxa: 

a) L'índole i els metres lineals de façana, o metres quadrats de superfície quan es tracti de la 
utilització o el gaudi dels locals o les parades. I els metres quadrats de superfície de locals, 
magatzems o altres espais dels mercats per a usos comercials i complementaris. 

b) Per als serveis concrets d'estacionament de vehicles i bàscula, el tipus i les unitats dels primers; 
les pesades realitzades i el nombre de quilograms enregistrats per la bàscula. 

c) Pel que fa a la resta dels serveis, els mòduls d'utilització que es fixen en les tarifes respectives. 
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Article 4 Tarifes. 

Les tarifes aplicables són les següents: 
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Les tarifes aplicables a mercats i equipaments comercials poden tenir una reducció dels 35 % de les 
quotes, mitjançant decret o resolució motivada, quan l’inici de l’exercici d’activitat comercial, en noves 
adjudicacions, suposi millores estructurals, d’embelliment de l’equipament, increment de qualitat 
comercial en relació a l’activitat i/o millora del mixt comercial. 
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Epígraf 2n.- Nous mercats. 
 
Els mercats que s'estableixin durant la vigència d'aquesta ordenança s'hauran d'assimilar, a l'efecte 
fiscal, a les tarifes previstes en l'epígraf 1r precedent. 
 
Epígraf 3r.- Traspassos i adjudicacions. 
 
Si en consonància amb l'article 7 d'aquesta Ordenança, s'autoritzés el traspàs de qualsevol parada o 
quiosc o local dels diferents mercats municipals, s'hauran de meritar les quotes següents: 

 
a) En els mercats municipals, el 10% del preu del traspàs, d’acord amb en els contractes 
particulars, fins a la data d'extinció de les concessions d'ús 
b) Quant el traspàs es realitzi entre pares i fills, i entre cònjuges, s’aplicarà una bonificació del 
50% sobre les quotes a pagar. 
c) En els traspassos de locals exteriors dels mercats, el 10% del preu del traspàs, d’acord 
amb els contractes particulars. 
 
 

La taxa per traspàs de parades de mercats recau sobre l'usuari o concessionari de la parada, però el 
comprador de la parada o quiosc traspassat també té obligació de pagar. 
 
En el cas de les adjudicacions de parades vacants es fixarà el preu d’adjudicació en la corresponent 
licitació. En el cas de les adjudicacions de locals vacants es fixarà el preu d’adjudicació en la 
corresponent. 
 
 
 
Epígraf 4t.- Manteniment dels  Mercats 
 
Els titulars de les llicències d 'ocupació de les parades i locals del mercats municipals, concessionaris 
o arrendataris del domini, hauran de satisfer les quotes de les despeses de manteniment i reparació 
de les instal·lacions dels mercats, que s'estableixin anualment. 
 
 
 
TARIFA 3a. MERCADETS AMBULANTS PERIÒDICS 
 
Epígraf 1r: La utilització i l’ocupació de les parades fixes per venedors ambulants en els mercadets de 
caràcter setmanal i/o periòdic, per a l’exposició i venda d’articles diversos. 
 
�

140



�

"��2���)���C��5���"8��CF4-��"8�
���2G�258�
3=;D74?��7�

4>�=37�A3573�8-0348�-�2-4�23�=47424� �����

.>�=37�A35731�8-0348��?74::-B�-�A31�23�=47424�?-C4� +�#��

:>�=37�8E@:6=4:-B�2$604�=47424�30�831�

-01548"84:-@01�-Q@�:47=31�=73G-1531�30�381�

A37:42351�4A.�4:5-G-5451�23�G3024�23�=7@26::-B�

=7U=-4�-Q@�475314048��-0:8@14�84�48-A3054:-B��-�

G-0:684231�48�5377-5@7-���=37�A
&
�-�A37:45�@�2-4�

2$4:5-G-545� #����

2>�=37�A3573�8-0348�23�=47424�-�A31��=37�4�84�

G3024�23�=7@26:531�48-A30547-1�I30573=401�-�

.3D6231X�C67737-31��7@15-1137-4��-�485731�=7@26:531�

48-A30547-1�2-G371@1>��	<63154�547-?4�0@�31�

4=8-:4.83�4�84�?76-54�-�G372674��
�&����

 
El pagament d’aquesta tarifa dóna dret a ocupar la parada un cop per setmana, en la forma i 
condicions que fixa el plec de condicions d’adjudicació.  En els supòsits en que s’habilitin carpes i/o 
instal·lacions específiques per als mercadets de caràcter setmanal, es repercutirà el cost de la 
instal·lació als titulars de les parades en el percentatge establert en les condicions de la adjudicació 
de la parada. 
 
En el supòsit de mercadets periòdics en que les seves normes de règim intern, estableixin el 
pagament per anticipat a la celebració del mercats, podran gaudir d’una reducció fins a un màxim d’un 
20% en les tarifes, en cas de participació dels titulars en totes les edicions previstes en un determinat 
període. 
 
Epígraf 2n: La utilització i l’ocupació de les parades fixes per venedors ambulants en els mercadets de 
ocasionals amb motiu de “festivitats tradicionals” (Nadal, Setmana Santa, Tots Sants, etc), que es 
celebren anualment per exercir l’activitat de venda de productes diversos 
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Les tarifes previstes per als mercadets ocasionals amb motiu d’esdeveniments tradicionals, podràn 
reduir-se fins a un màxim d’un 20 %, en cas de d’acreditar-se, pel titular de la llicència o parada, la 
condició d’artesà . 
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TARIFA 4a. BÀSCULA PÚBLICA. 
Utilització de la bàscula municipal, per cada pesada feta: 
�
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Els quilograms referenciats ho són en pes brut. 
 

Article 5 Quotes. 
 
1. Les quotes exigibles per aplicació de les tarifes esmentades en l'article anterior i computables per 
blocs de temps de prestació o utilització de serveis, tenen caràcter irreductible pels períodes de temps 
que s'especifiquen en cadascuna d'elles. 
 
2. Les quotes que resultin per aplicació de la resta de tarifes s'hauran de liquidar per acte o servei. 
 
3. El pagament de les quotes respectives en concepte de parades fixes en qualsevol dels mercats 
municipals és independent i compatible amb l'abonament de la resta de taxes que puguin gravar-les, 
com ara la de recollida d'escombraries, la d'aigües i la de qualssevol altres regulades en les 
ordenances fiscals que siguin d'aplicació. 
 
4. El pagament de les tarifes de venda ambulant de productes alimentaris i de productes d’antiguitats  
i de col·leccionisme en els mercats setmanals i/o periòdics es farà trimestral i per domiciliació 
bancària. 
El pagament de les tarifes de venda ambulant de la resta de mercats setmanals i/o periòdics es farà 
mensualment i per domiciliació bancaria. 
 
5. El pagament de les tarifes per adjudicació de parades i locals vacants en els mercats municipals ha 
de ser previ a la concessió de llicència i a l’inici de l’activitat comercial, mitjançant autoliquidació. 
 
6. Als titulars de llicències de venda ambulant que, tenint deutes tributaris específicament provinents 
de les taxes de mercats, a més a més d’altres deutes tributaris, i que sol·licitin fraccionament del 
deute tributari de mercats, per a la renovació de la llicència anual de venda ambulant, no els hi serà 
d’aplicació l’apartat 5è de l’article 28 de la O.F. 0.1 General de Gestió, Recaptació i Inspecció de 
l’Ajuntament de Lleida, i en conseqüència podran acordar-se fraccionaments únicament dels deutes 
de mercats.  
 
Les llicències de venda ambulant que es renovin en base a l’establert en l’apartat anterior, quedaran 
supeditades al compliment del pagament dels fraccionaments acordats; i en cas de que es produeixi 
l’impagament, les llicències quedaran automàticament revocades 
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El pagament de les tarifes especificades en la tarifa 3ª, epígraf 2n. podrà ser fraccionat en tres 
terminis com a màxim prèvia petició dels interessats. 
 
Article 6 Normes de gestió. 
Les normes de gestió són les que estableixen els vigents Reglament de mercats municipals, el 
Reglament del mercat central de fruita i verdura, el Reglament de venda no sedentària, fins que 
aquests no siguin modificats o derogats; així com les normes internes de gestió i funcionament dels 
mercadets periòdics específics. 
  
 
Article 7 Infraccions i sancions tributàries. 
1. Les infraccions i les sancions de les activitats que regula aquesta Ordenança són fixades pel 
Reglament de mercats municipals, el Reglament del mercat central de fruita i verdura i el Reglament 
de venda no sedentària. 
 
2. Pel que fa referència a la qualificació de la resta d'infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin en cada cas, s'ha d'aplicar el que disposa en els articles 181 i següents de la llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les disposicions que la complementen i despleguen i 
l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 
 
3. La imposició de sancions mai no impedeix la liquidació i el cobrament de les quotes meritades no 
prescrites i el desnonament administratiu, si procedeix. 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015 i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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Article 1 .- Naturalesa, objecte i fonament. 

En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de règim local i, específicament l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb els s'hi disposa en els 
articles 20 a 27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la prestació de servei de 
vigilància exterior o regulació del trànsit en actes o celebracions promoguts per particulars, realitzats 
en recintes o locals, tan públics com privats, quan l'activitat prevista generi, en la via pública, una 
previsió d'assistència nombrosa de persones o vehicles i/o quan existeixi la necessitat de garantir, 
també en la via pública, la seguretat del trànsit, dels béns públics o de les persones, i/o l'ordre públic, 
així com el servei de control i direcció del trànsit, amb motiu de desviaments ocasionals per talls de 
carrers, com a conseqüència de la realització d’obres de caràcter particular en la via pública. 

Article 2 Prestació del servei. 

La prestació d'aquest servei pot efectuar-se a sol·licitud de l'interessat, o d'ofici per part d'aquest 
Ajuntament quan es donin, a criteri dels serveis municipals competents, les esmentades 
circumstàncies. 

El servei es prestarà, exclusivament, en l'exterior dels locals o actes i sempre que es tracti de via 
pública o recintes de propietat municipal. 

Article 3 Fet imposable. 

El determina la utilització del servei de vigilància exterior (via pública) que s'efectua en recintes, locals 
o en determinats actes i l'acompanyament de transports especials dintre del terme municipal, així com 
el servei de control i direcció del trànsit, amb motiu de desviaments ocasionals per talls de carrers, 
com a conseqüència de la realització d’obres de caràcter particular en la via pública. 

Els serveis i les activitats que es realitzin per part d’entitats sense ànim de lucre i organitzacions no 
governamentals, que tinguin per finalitat promoure accions de caràcter social i/o benèfic i que així es 
declarin mitjançant Decret de l’Ajuntament, restaran fora d’aquest fet imposable. 

Article 4 Subjectes passius 

Son subjectes passius i estan obligats al pagament, les persones físiques o jurídiques a les que es 
concedeix el servei,  a sol·licitud de les mateixes, i les que l'Ajuntament, d’ofici i  per donar-se les 
circumstàncies citades en l'article 2 d’aquesta ordenança, determina que estan obligades a disposar 
del servei.   
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Article 5 Base de gravamen. 

1. Es pren com a base d'aquesta exacció el nombre d'efectius, tant personals com materials, que 
s'usen en la prestació del servei així com el temps invertit. 

2. A l'efecte del número anterior no s'han de computar amb càrrec al servei exterior de vigilància els 
efectius del servei ordinari quan els dos coincideixin. 

Article 6 Tarifes. 

Les tarifes aplicables són les següents: 

1. Per prestar servei exterior de vigilància dins el terme municipal, per cada hora o fracció: 
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2. Per prestació de servei fora del terme municipal: 

Les tarifes aplicables són les que fixa l'epígraf anterior incrementades en un 100%. 

3. Les quotes resultants d'aplicar les tarifes anteriors s'incrementen en un 50% quan els 
serveis es fan entre les 20 i les 24 hores i en un 100% si es fan entre les 0 i les 8 hores. 

4. El temps de prestació efectiva del servei s'ha de computar agafant com a inici el moment 
que els efectius surten dels respectius quarters o parc i, com a final, el de l'entrada, un cop 
acabat el servei. 

Article 7 Normes de gestió. 

A.- Sol·licitud del servei per part de particulars: 

1. Les persones físiques o jurídiques interessades en la prestació dels serveis que regula la 
present Ordenança Fiscal, han de presentar, a l'Ajuntament, una sol·licitud on figuri el servei 
que es demana, les funcions que s'han de desenvolupar, el lloc i la data on s'ha de fer i totes 
les altres circumstàncies i característiques que calguin per determinar l'extensió del servei. 

2. Requisits de concessió del servei. 

La concessió o no d'aquest servei, en cas de sol·licitud per part de particulars, estarà 
subjecta als següents requisits: 
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2.1.- A la disponibilitat d'agents de la Guàrdia Urbana, en relació amb les necessitats del 
servei que existeixin en aquell moment o que es puguin preveure. 

2.2.- Que l'activitat disposi, en cas de ser necessari, de les autoritzacions oportunes. 

2.3.- Que es tracti d'activitats o actes puntuals. En conseqüència, no es concedirà per 
activitats permanents i continuades. 

2.4.- Que existeixi una causa justificada que motivi la seva concessió. S'entendrà que 
aquesta existeix quan es tracti d'efectuar funcions anàlogues a les que la Llei defineix 
com a pròpies de la Guàrdia Urbana, tal com: ordenació de trànsit, ordenació 
d'aparcaments, control i vigilància de l'ordre públic en l'exterior (via pública), etc., i 
sempre que no siguin funcions atribuïdes per Llei a altres entitats o persones. També 
s'entendrà que existeix en el cas contemplat en l'article 51, e) del Títol IV de les 
Ordenances de Policia i Bon Govern de l'Ajuntament. 

3. Un cop autoritzat el servei, i abans de fer-lo, els interessats han d'ingressar l'import de la 
tarifa. Aquest ingrés es reputa com a liquidació provisional revisable d'acord amb les dades 
que es facilitin un cop ha finalitzat el servei objecte de la present Ordenança Fiscal. 

B.- Actuació d'ofici: 

1.- L'Ajuntament, un cop examinada la sol·licitud d'autorització per efectuar l'activitat, 
determinarà, per donar-se les circumstàncies citades en l'article 1, si està obligada a disposar 
d'aquest servei, en cas de què el promotor de l'activitat no l'hagués demanat. 

2.- En aquest supòsit, l'Ajuntament citarà a l'esmentat promotor, als efectes de determinar les 
característiques del servei de vigilància exterior que tal activitat haurà de tenir. 

3.- Establertes les anteriors característiques, el promotor, abans de què s'efectuï el servei, 
haurà d'ingressar l'import de la tarifa. Aquest ingrés es reputa com a liquidació provisional 
revisable d'acord amb les dades que es facilitin, un cop ha finalitzat el servei objecte 
d'aquesta Ordenança Fiscal. 

Article 8  

Pel que fa a la qualificació d'infraccions i a les sancions corresponents, s'ha d'aplicar el que disposen 
els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les disposicions 
que la complementen i despleguen i l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació.
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Article 1 .- Naturalesa, objecte i fonament. 

En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de règim local i, específicament l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb els s'hi disposa en els 
articles 20 a 27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la prestació del servei 
d'ensenyaments especials, en establiments municipals, formació al llarg de la vida i activitats d’estiu. 

Article 2 Fet imposable i subjectes passius. 

1. Fet imposable. El determina la utilització de qualsevol dels serveis que són objecte d'aquesta taxa. 
L'obligació de contribuir comença en el moment de presentar la sol·licitud de matrícula corresponent. 

2. Subjectes passius. Tenen la condició de subjectes passius i estan obligats al pagament: 

a) Els beneficiaris del servei que regula aquesta taxa o bé els seus representants legals. 
b) Les agrupacions, les associacions o les entitats, tant les públiques com les privades, que 

rebin els serveis objecte d'aquesta taxa. 

Article 3 Tarifes. 

Les tarifes aplicables són les següents: 
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Les tarifes de tots els serveis educatius recollits en aquesta ordenança, podran ser revisades en cas 
de variació de  les aportacions d’altres administracions. 
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Article 4 Normes d'aplicació. 
 
Els drets de matrícula es paguen en el moment de formalitzar la matrícula, llevat de la matrícula de 
les escoles bressol que es pagarà amb el primer rebut. En cas de produir-se la baixa d’un alumne per 
trasllat laboral de la família fora de Lleida ciutat, abans de l’inici de les classes, es retornarà el dret de 
matrícula, prèvia justificació del citat trasllat. Els drets mensuals es paguen per mesos avançats llevat 
del conservatori i escola de música que es paguen per trimestres avançats.  
 
Les baixes s’hauran de comunicar 15 dies abans que comenci el mes o el trimestre, segons la 
periodicitat del rebut. 
 
 
Article 5 Bonificacions  
 
Criteris generals. 
 
 

o Es poden concedir drets parcialment gratuïts als alumnes empadronats a Lleida (Els menors 
hauran d’estar empadronats en el mateix domicili que els seus pare, mare o tutors legals). 

o Per poder sol·licitar subvenció, l’alumnat i/o famílies haurà d’estar al corrent de pagament de 
tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament, llevat del cas que els serveis socials apreciïn 
una situació de dificultat social sobrevinguda en qualsevol moment del curs escolar i 
mitjançant estudi previ, i de manera extraordinària, puguin atorgar una subvenció. 

o En els criteris econòmics, la renda de les famílies s’obtindran de l’agregació de les rendes 
corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cadascun dels membres computables de la 
unitat familiar. 

o En cas que els serveis socials apreciïn una situació de dificultat social sobrevinguda en 
qualsevol moment del curs escolar podran, mitjançant estudi previ, i de manera 
extraordinària, atorgar una subvenció.  

 
Com a norma general, atenent a criteris econòmics determinats de forma indirecta es poden 
aplicar bonificacions en les quotes mensuals del Conservatori i Escola Municipal de Música, i de les 
Escoles Bressol.A les Ludoteques Municipals s’aplicarà a la tarifa de Carnet d’usuari infant anual. A 
l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i per l’Aula Municipal de Teatre, s’aplicaran sobre els drets 
de matrícula.  
 
Seran aplicables, amb justificació prèvia documental les següents bonificacions i exempcions:  
 

Bonificacions: 
Les persones membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals tenen una 
bonificació del 50%, que augmentarà al 75% si són de categoria especial. 
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Exempcions:  
Gaudiran de l’exempció de la taxa les usuàries del servei d’acolliment i recuperació per a 
dones que es troben en situació de violència masclista i les seves filles i fills a càrrec. 

 
Pel cas de les Escoles Bressol, les bonificacions i exempcions poden atendre també a criteris 
econòmics determinats de forma directa. Aquestes no seran acumulables amb les que atenen a 
criteris no econòmics per situació dels subjectes passius. 

 
Podran sol·licitar una bonificació sobre la taxa del servei educatiu de les escoles bressol per motius 
econòmics, aquelles famílies que tinguin una renda per càpita inferior a 4.800 €, amb la següent 
progressió: 

 
RPC ANUAL Bonificació 

Inferior a  1.400 90% 
Entre 1.401 i 2.100 70% 
Entre 2.101 i 3.500 50% 
Entre 3.501 i 4.800 20% 

 
 
     
 
Article 6 Infraccions i sancions. 
 
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributaries i de les sancions corresponents, s'ha d'aplicar 
el que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària, i les disposicions que la 
complementen i despleguen i l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 
 
En cas d’impagament de dos rebuts es donarà de baixa de la matrícula. Tampoc es permetrà la 
matrícula si hi ha rebuts mensuals o un rebut trimestral pendents d’altres anys. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, a partir de la data d’inici del període de 
matriculació del curs escolar 2015-16 per a totes aquelles regulacions tarifàries referides al 
Conservatori i Escola de Música Municipal, Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, Aula Municipal 
de Teatre, Universitat Popular, Escoles Bressol Municipals i Ludoteques Municipals i continuarà vigent 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 
 

Per les regulacions tarifàries referides als programes i activitats d’estiu, aquesta ordenança fiscal 
entra en vigor, prèvia publicació, l’1 de gener del 2015, i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
modificació o derogació.   
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Article 1 Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,per el que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització 
dels horts municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2 Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que beneficia de 
manera particular els subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa dels horts 
municipals i les actuacions necessàries per a la conservació i elmanteniment d’aquests. 
 
Article 3 Obligació de contribuir 
 
L’obligació de contribuir neix a partir del moment que s¡’inicia la utilització del servei; estaran 
obligades al pagament dels drets assenyalats en aquesta ordenança les persones o grups de 
persones físiques que hagin estat elegides com a ususaris dels esmentats horts. El pagament és un 
requisit previ per a la utilització, així com el pagament de la corresponent fiança. 
 
Article 4 Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones o entitats a les quals 
s’atorguin les autoritzacions d’ús dels horts de titularitat municipal. 
 
Article 5 Quota tributària 
 
1. La quota tributària anual a satisfer per aquesta taxa serà de ������ euros anuals que es farà 
efectiva durant el primer trimeste de l’any. 
2. El pagament de la taxa es realitzarà: 

a. En el supòsit de noves concessions, per liquidació d’ingrès directe sempre abans 
d’iniciar l’aprofitament 

b. En el supòsit de concessions d’ap`rofitament ja autoritzat i prorogats per anualitats 
naturals, l’Ajuntament mitjanaçant decret d’Alcaldia, podrà elaborar el corresponent 
padró fiscal que serà exposat al públic i on es determinarà el període de cobrament. 
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Article 6 Acreditament 

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 recepció dels serveis o la utilització privativa 
o aprofitament especial, en que s’aplicarà el previst en els apartats següents: 

a) 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 te lloc en el segon semestre de 
l’exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. 

b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució 
parcial de quota (la meitat). Si el cessament te lloc en el segon semestre, no procedirà 
retornar quantitat alguna. 

La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del dia primer del següent semestre. La no 
presentació de la baixa determinarà l’obligació de continuar abonant la taxa. 

Article 7 Infraccions i sancions tributàries 

Per a tot el que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions corresponents, s'ha 
d'aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, les disposicions que la complementen i despleguen i l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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Article 1 .- Naturalesa, objecte i fonament. 

1. En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de règim local, i, específicament l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que s'hi disposa en els 
articles 20 a 27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per la recollida d'animals domèstics. 

2. És objecte d'aquesta taxa: 

La recollida d’animals domèstics, l’estada al Centre d’Acollida d’animals de companyia, l’adopció o la 
recuperació d’animals. 

Article 2 Fet imposable i subjectes passius. 

1. Fet imposable. El determina la prestació de qualsevol dels serveis que són objecte d'aquesta taxa. 
L'obligació de contribuir comença, en els de caràcter obligatori, des del moment que es presten, es 
faci o no la petició. 

2. Subjectes passius: Tenen aquesta consideració les persones o les entitats que demanen els 
serveis. 

Article 3 Tarifes.�
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Article 4 Exempcions i bonificacions. 

Són exempts del pagament d'aquesta exacció els serveis prestats a qui tingui la consideració legal de 
pobre. 

Els usuaris dels serveis regulats per aquesta taxa, que sense tenir la qualificació legal de pobres, no 
tinguin una capacitat econòmica adequada a les quotes liquidables, poden gaudir d'una bonificació de 
fins el 50%. 

Article 5 Normes de gestió. 

Aquesta taxa es pagarà prèviament mitjançant autoliquidació a la prestació del servei a les oficines 
municipals d’atenció al públic. Transcorregudes 48 hores des del pagament de la taxa sense haver 
retirat l’animal de la canera, es continuarà meritant fins a la data definitiva de retirada de l’animal.  

Article 6 Infraccions i sancions. 

Per a tot el que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i de les sancions corresponents, s'ha 
d'aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, les disposicions que la complementen i despleguen i l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015 i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 
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Article 1 .- Naturalesa, objecte i fonament. 

En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de règim local i, específicament l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 20 a 27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per la prestació del servei 
d'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals dins les zones 
determinades per aquest efecte i amb les limitacions que s'hi estableixen. 

Article 2 Fet imposable i subjectes passius. 

1. Fet imposable. És determinat per la prestació del servei d'estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en les vies públiques municipals dins de les zones que hi ha determinades per a aquest 
efecte i amb les limitacions que s'hi estableixen en aquesta taxa. 

2. Subjectes passius: Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament, els 
conductors de vehicles que utilitzen aquest servei d'estacionament durant els dies i els horaris que 
s'assenyalen en cada cas. Si no hi ha una prova que indiqui el contrari, s'haurà de presumir que el 
conductor del vehicle que utilitza el servei és el propietari del vehicle, i en qualsevol cas haurà de ser 
el responsable de la quota que no s'hagi pagat. 

Article 3 Base de gravamen. 

Es pren com a base d'aquesta taxa el nombre de vehicles que s'aparquen i el temps d'aparcament. 

Article 4 Tarifes. 

Les tarifes a aplicar, per vehicle estacionat o aparcat en les zones controlades amb aparells 
expenedors de tiquets, són les següents tenint en compte que el temps màxim d’estacionament serà 
de 150 minuts (210 minuts per les zones de baixa rotació), essent les tarifes divisibles en fraccions de 
temps equivalents a 0’05€:�
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Article 5 Quotes. 

El pagament de la tarifa d'aquests aparcaments es fa en el moment d'agafar el tiquet d'estacionament 
dels aparells distribuïdors que s'han instal·lat per a aquesta finalitat. El tiquet s'ha de posar en un lloc 
ben visible de la part interior del parabrisa davanter. El tiquet indica el mes, el dia i l'hora màxima 
d'estacionament. Si convé, personal autoritzat pot expedir el tiquet. 

Article 6 Normes de gestió. 

L'Ajuntament ha de fer pública, amb quinze dies d'antelació, la data d'inici de la prestació del servei 
d'estacionament en zones blaves; les àrees, els llocs o les vies públiques, en què s'efectuï aquest 
servei, i els dies i els horaris que s'hagin establert. 

Amb aquesta finalitat, l'acord municipal corresponent s'haurà de divulgar a través dels mitjans 
habituals. 
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Les zones o les vies públiques on es presti el servei han de ser adequadament senyalitzades per tal 
de facilitar-ne als usuaris la localització. 

Article 7 Exempcions i prohibicions. 

Estaran exempts de pagament d’aquesta taxa: 

1  Els titulars de targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat, tant en les modalitats de 
titulars, com de titulars no conductors/es, expedides per l’Administració, poden estacionar els seus 
vehicles, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari 
limitat. 

2.- Els vehicles degudament autoritzats per l’ajuntament durant el temps imprescindible per la 
realització de la tasca directament relacionada amb el servei municipal o la urgència mèdica 
domiciliària. 

3.Els vehicles totalment elèctrics degudament acreditats amb la targeta d’estacionament expedida per 
l’Ajuntament. 

En tots els casos anteriors, la targeta original haurà de ser exhibida a la part frontal del vehicle i ser 
perfectament identificada des de l’exterior. 

Prohibicions: És prohibit que estacionin en aquestes zones els camions, els autobusos, les 
camionetes, els remolcs i els semiremolcs. Les motocicletes han d'aparcar o estacionar en els llocs i 
les zones que tinguin reservades. 

Article 8 Infraccions i sancions. 

Per tot allò que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries i les sancions que els 
corresponguin , i pel que fa al preu públic, s'ha d'aplicar el que disposa els arts 181 i següents de la 
llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i les disposicions que la complementen i 
despleguen de  l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. 

165



 

���������� 	
���� #��(�� ��$�� ���� ���
�
����� ��� !���
�� ���
�����
����������������
�������
���

 
 
Article 1 Naturalesa, objecte i fonament 
 
1.- En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim local i , específicament l’article 57 de RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i, de conformitat amb el que s`hi disposa en els 
articles 20 a 27 de l’esmentada norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per la prestació de serveis en 
l’àmbit de serveis a les persones i ocupació  
 
2.- És objecte d’aquesta ordenança la prestació dels serveis següents: 
 

a) Centre de dia per a gent gran 
Servei d'acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que necessiten organització, 
supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l'atenció pròpia de 
l'entorn familiar.  
 

b) Servei residencial d’estada limitada que s’ofereix en habitatges municipals 
d’inclusió social 

Aquest servei facilita, de manera transitòria, allotjament, manutenció i atenció 
socioeducativa en habitatges de dimensions familiars amb presencia de professionals, a 
aquelles persones prèviament valorades pels serveis tècnics municipals que es troben en 
situació de vulnerabilitat. 

 
c) Servei d’ajut a domicili 

Prestació dels serveis per part de personal propi o bé professionals de la/les empreses 
contractades per l’Ajuntament a aquest efecte, a aquelles persones detectades i prèviament 
valorades pels Serveis Socials Municipals. Les persones susceptibles de rebre el servei són 
persones amb manca d’autonomia personal per a la realització de les activitats de la vida 
quotidiana per limitacions físiques, psíquiques, sensorials o de capacitat d’organització de la 
llar. 
 

 
d) Servei de Menjar sobre Rodes 

Aquest servei pretén garantir una alimentació equilibrada a les persones que viuen soles o 
acompanyades d’altres persones grans, i que tenen dificultats de tipus socioeconòmiques i 
d’estat de salut, que els impedeixen elaborar els àpats diaris de manera autònoma. 
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El servei es distribueix dos cops per setmana mitjançat un sistema de frigorització i 
tancament al buit que garanteix que els aliments conservin totes les seves propietats. 
 
Les persones susceptibles de rebre el servei  han de reunir els següents requisits: 

• Tenir 65 anys o més i viure soles o en parella que pateixin malalties físiques, 
psíquiques o tinguin dificultat de mobilitat que no els hi impedeixi escalfar-se i 
servir-se el menjar. 
 

Tindran preferència els usuaris amb uns ingressos econòmics reduïts, procedents de 
pensions, de rendiments del treball i/o altres i que un cop restades les despeses fixes de la 
llar, els impedeixi accedir al servei privat. 

 
e) Servei Materno Infantil 

Te com a objectiu detectar, prevenir i contenir situacions de risc en famílies que tenen 
infants de 0 a 2 anys, i alhora realitzar un treball educatiu amb els infants i les seves 
famílies. Ofereix també servei de menjador. 
 

f) Servei de bucs d’assaig EL MERCAT 

Servei públic de titularitat municipal destinat a facilitar espais on els joves lleidatans puguin 
desenvolupar els seus projectes creatius en l’àmbit de la música i altres disciplines 
artístiques.  
 
Aquest equipament està integrat per 5 bucs d'assaig musical, una sala polivalent per a 
concerts i assaigs de teatre i dansa i una mediateca. A banda dels espais per a l’assaig, 
l’equipament compta amb un estudi d'enregistrament de maquetes i petits projectes 
musicals, una programació d’activitats de lleure creatiu, i un punt d'informació i 
assessorament musical. 

 
g) La realització d’altres activitats organitzades per l’àmbit de serveis a les persones i 

ocupació adreçades a diferents col·lectius de població 

 
Article 2.  Obligació de contribuir 
 
Fet imposable. El determina la prestació de serveis que son objecte d’aquesta ordenança. 
L’obligació de contribuir comença en el moment que es presten els serveis que s’hi regulen. 
 
Subjectes passius: Tenen obligació de contribuir 

• Les persones físiques a qui es presten els serveis que s’indiquen en el paràgraf 2.a, 2.b i 
2 f  de l’article 1 d’aquesta ordenança. 

• Les persones físiques a qui es presten els serveis  que s’indiquen en el paràgraf 2.c, 2.d i 
2 e  de l’article 1 d’aquesta ordenança. Subsidiàriament i quan així ho estableixin les lleis 
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vigents o alguna sentencia judicial d’aliments, el cònjuge, descendents i ascendents fins 
el primer grau de consanguinitat. 

• Les persones físiques o jurídiques que demanen els serveis que s’indiquen en el paràgraf 
2.g, i 2 h) de l’article 1 d’aquesta ordenança. 

 
 
Article 3.-  Tarifes 
 
A) Servei Centre de dia per a gent gran 
 
La tarifa que s’aplicarà serà la que estableixi la Generalitat de Catalunya per a aquesta 
tipologia de serveis. 

 
B) Servei residencial d’estada limitada que s’ofereix en habitatges d’inclusió 
 
El 25 % dels seus ingressos 
 
 
C) Servei d’ajut a domicili 
La tarifa que s’aplicarà serà de ���€/hora. 
 
Aquesta tarifa podrà ser revisada cas que el servei deixi de rebre finançament per part d’altres 
administracions. 
 
La tarifa a aplicar a les persones que accedeixen al servei en aplicació de la Llei de 
Dependència podrà ser modificada d’acord amb el que estableixin les normatives estatals i/o 
autonòmiques de desplegament de l’esmentada Llei. 
 
 
D) Servei de menjar sobre rodes 
La tarifa que s’aplicarà ascendeix a ����&� €/mes 
  

 
 

E) Servei Materno-Infantil Municipal 

Atenció socioeducativa �&�+� €/mes  
Servei de menjador +&� ��€/mes    
 

F) Servei de bucs d’assaig El Mercat   
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Quota d’alta 
Les persones que vulguin ser usuàries del servei hauran d’abonar una quota de 10€ 
en concepte d’alta. Aquesta quota no es retornarà en el cas que la persona usuària 
causi baixa del servei. 
 

 

Tarifes bucs d’assaig musical i sala d’assaig de teatre i dansa 
 

Modalitat individual:  
1 hora: 3 €  
Abonament de 10 hores: 24 € 
  
Modalitat grups:  
1 hora: 6 €  
Abonament de 10 hores: 48 €  
 
Suplements:  
Teclat: 1 € / hora  
Conjunt de DJ: 1 € / hora  
Amplificador guitarra o baix extra: 1 € / hora  
 

Tarifa estudi d’enregistrament 
1 hora: 15 € 

 
Tarifes de tallers i activitats de dinamització 

En funció de la durada, la temàtica i el cost es fixaran unes tarifes que aniran entre 
els 5 i 50€. 

 
 

G.- Activitats diverses   

Activitats que suposin una despesa mínima o 
vagin adreçades a col·lectius especialment 
vulnerables 4,25 a 50 

Per a la resta d’activitats en funció del tipus i 
cost de l’activitat 4,05 a 119,55 
 
 

Article 4.-  Exempcions i bonificacions 
 

1.-  Pel que fa a l’apartat A) Servei de Centre de Dia per a gent gran, s’aplicacaran les 
bonificacions que estableixi la Generalitat de Catalunya per a aquesta tipologia de serveis 
   
2.- pel que fa a l’apartat B) Servei residencial d’estada limitada que s’ofereix en habitatges 
d’inclusió, restaran exemptes de pagament de la taxa del servei, aquelles persones usuàries del 
mateix que tinguin uns ingressos mensuals inferiors a 200 €. 
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3.- Quan al Servei d’ajut a domicili,  apartat C) de l’article 3 d’aquesta ordenança, restaran 
exemptes de pagament de la taxa del servei, les persones o famílies que presentin 
problemàtiques psicosocials, que tinguin menors en situació de risc, que tinguin problemes greus 
de malaltia mental o addicions a tòxics que no tinguin suport familiar, possibles situacions 
d’incapacitat i altres situacions que es puguin determinar prèvia valoració per part dels serveis 
tècnics de la Regidoria de Benestar Social i Ocupació 
 
Pel càlcul de les bonificacions es tindran en compte la capacitat econòmica de la persona o 
persones beneficiàries valorada d’acord amb allò que s’establei a l’ordre ASC/432/2007,per la 
qual es regulen els preus públics i el règim de participació de les persones beneficiàries en el 
finançament dels serveis del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència, en l’àmbit 
de Catalunya, de la que es deduirà les despeses de lloguer fins a un 30% de la capacitat 
econòmica, amb un màxim de 300 €/mensuals i altres despeses d’atenció personal 
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Un cop efectuada l’aportació en concepte del servei, a la persona beneficiària li haurà de quedar 
disponible el 0.95 de IRSC 
 
 
4.- Pel que fa a l’apartat D) Servei de menjar sobre rodes, les unitats familiars beneficiaries del 
servei podran rebre’l de forma bonificada en cas d’acreditar escassa capacitat econòmica. Per tal 
de calcular les bonificacions, es tindran en compte els ingressos totals anuals, es dividiran per 12 
mesos, es descomptarà el lloguer o hipoteca de l’habitatge del beneficiari així com les despeses 
generades per serveis d’atenció personal (SAD, Teleassistència,...) i es dividirà pel nombre de 
membres de la unitat familiar i per 12 mesos: 
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5.- Pel que fa a l’apartat E) Servei materno infantil, les unitats familiars beneficiaries del servei 
podran rebre’l de forma bonificada quan acreditin escassa capacitat econòmica o situacions de 
vulnerabilitat social. En aquest sentit, l’import de les bonificacions vindrà determinat per la suma de 
les valoracions econòmiques i socials que hauran de realitzar els serveis socials municipals. 
 
Per la valoració econòmica es prendrà com a base la renda per càpita que es calcularà  aplicant la 
següent fórmula: 
 

Ingressos mensuals – despeses mensuals de lloguer /hipoteca 
Nombre de persones de la unitat familiar 

 
Els ingressos mensuals seran la mitjana dels últims 12 mesos. Pel que fa a les despeses de 
lloguer, únicament es consideraran les relatives a la renda i en cas de rebre qualsevol tipus d’ajut 
públic per aquest concepte , és deduirà de l’import total. 
 
En funció de la renda, s’atorgaran els següents punts: 
 

Renda per càpita Punts 
250 € a 300 € 1 
200 € a 249 € 2 
150 € a 199 € 3 

Menys de 150 € 4 
 
Per la valoració social, s’atorgaran el següents punts: 

 
  
Composició familiar: família monoparental, nombrosa, tutors/es 
majors de 65 anys 

1 

Situació socio-familiar: de risc 2 
Problemes greus de salut dels tutors/es que dificultin l’adequada 
atenció  de l’infant 

2 

Participació activa en el procés d’integració social, formativa o 
laboral 

2 

Altres a valorar pels serveis professionals 1 
Incompliment dels acords establerts amb els serveis socials - 1 
Tinença de patrimoni  - 1 
Altres a valorar pels serveis professionals - 1 

 
Import de la bonificació: 

Puntuació final % de 
bonificació 

De 4 a 5 punts 70 
De 6 a 8  80 
De 9 a 10 90 

De 11 a 12 95 
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6.- Les famílies nombroses i monoparentals i les persones titulars del carnet senior gaudiran 
d’una bonificació del 10% , en les tarifes de l’apartat G) Activitats diverses. 
 
7.- En la concessió de les bonificacions es podran tenir en compte, també, circumstàncies 
derivades de despeses excepcionals o de situacions socials  que seran valorades pels serveis 
socials municipals 

 
Article 5.-  Normes de Gestió 
 
A.- Gestió ordinària 
Les persones que estiguin interessades en la prestació dels serveis que regula aquesta ordenança 
han de presentar l’oportuna sol·licitud a l’ajuntament, i és l’Àmbit de serveis a les persones i ocupació   
l’encarregat de qualificar aquests serveis i regular-los, d’acord amb els criteris de capacitat econòmica 
del subjecte passiu, de la despesa del servei, i de les subvencions a rebre, perquè, posteriorment, es 
pugui elevar l’oportuna proposta a l’alcaldia i, si escau, autoritzar-la. 

B.-  Gestió del servei d’ajut a domicili, menjar sobre rodes i servei materno infantil 

Les liquidacions del servei d’ajut a domicili, menjar sobre rodes i servei materno infantil es faran a 
l’Ajuntament mitjançant domiciliació bancària. 

Tot beneficiari podrà en qualsevol moment demanar la revisió de la taxa assignada, aportant en 
aquest cas, la documentació  que per aquest efecte es precisi. 
 
Tot beneficiari esta obligat a comunicar a l’Ajuntament de Lleida qualsevol canvi produït en la seva 
situació econòmica i/o de convivència que pugui ser susceptible de variar la taxa del servei. En aquest 
cas, haurà d’aportar la documentació econòmica que justifiqui els ingressos de la unitat familiar. 
 
Per tal de dur a terme un control en la quota aportada per cada beneficiari/a, l’Àmbit de serveis a les 
persones i ocupació realitzarà periòdicament i de manera aleatòria una revisió dels ingressos dels 
beneficiaris. 
 
C.- Gestió del Servei residencial d’estada limitada que s’ofereix en habitatges d’inclusió i 
Servei de bucs d’assaig El Mercat 
 
Les liquidacions del Servei residencial d’estada limitada que s’ofereix en habitatges d’inclusió social i 
el servei de bucs d’assaig El Mercat, les realitzaran les empreses adjudicatàries del servei , d’acord 
amb les estipulacions previstes als corresponents plecs de condicions. 
 
Article 6.-  Infraccions i sancions tributàries 

Per a tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions i també de les sancions corresponents, 
s’ha de fer el que disposen els articles 181 i següents de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària i l’Ordenança fiscal núm. 0.1 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015 i hi roman fins que no 
es modifiqui o derogui. 
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Article 1 Naturalesa, objecte i fonament. 

1. En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de règim local i, específicament l'article 57 de del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 20 a 27 d'aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per l'ocupació de vies i terrenys d'ús 
públic. 

2. L’Organització Nacional de Cecs d'Espanya no està subjecta a la taxa per l'ocupació de via pública 
o de terrenys d'ús públic mitjançant quioscos amb la finalitat exclusiva de facilitar als invidents la 
venda de bitllets de l'esmentada organització. 

3. Aquesta taxa és independent i compatible amb el que fixa l'Ordenança 2.1 per tramitació de 
documents, autoritzacions administratives i llicències. 

Article 2 Fet imposable. 

El determina l'ocupació de la via pública amb algun dels elements que són objecte d'aquesta 
Ordenança i l'obligació de contribuir comença en el moment que l'aprofitament s'utilitza o des que 
s'inicia, si es fa sense la llicència. 

Les ocupacions de la via pública previstes en la secció 3 , epígraf 4t que es realitzin per part d’entitats 
sense ànim de lucre i organitzacions no governamentals, que tinguin per finalitat promoure accions de 
caràcter social i/o benèfic i que així es declarin mitjançant Decret de l’Ajuntament, restaran fora 
d’aquest fet imposable. 

Article 3 Subjectes passius. 

Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament: 

Les persones físiques o jurídiques titulars de les llicències preceptives. 

Els constructors i els contractistes d'obres que materialment realitzen els aprofitaments, cas de no 
coincidir amb els titulars de les llicències. Han de respondre subsidiàriament, els propietaris de les 
obres o de l'edifici en benefici dels quals redunden els aprofitaments. 

Els beneficiaris dels aprofitaments regulats per aquesta ordenança, o els propietaris, o els 
arrendataris dels elements col·locats en la via pública, o en béns d'ús públic, per aquest ordre. 
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Article 4 Base de gravamen. 

Es prenen com a bases de gravamen d'aquesta ordenança: 

a) La superfície total ocupada. 

b) Els elements individualitzats en els epígrafs respectius per a cada activitat. 

c) El tipus d'activitat exercida i els mitjans emprats. 

d) El nombre de dies de l'aprofitament, per aquells de durada inferior a l'anualitat. 

El nombre d'unitats que ocupin la via pública, pels de durada inferior a l'anualitat es tindrà en compte, 
a més a més, el nombre de dies d'aprofitament. 

Article 5 Base imposable i tarifes. 

Les bases imposables d'aquesta taxa i les diferents tarifes a aplicar queden recollides a l'Annex I. 

Article 6 Quotes. 

Les quotes exigibles per aquesta ordenança fiscal són de caràcter irreductible d'acord amb el període 
fixat en la tarifa corresponent, a excepció de les tarifes establertes en la Secció 1ª “Taules, cadires, 
carpes, veles i para-sols” que podran ser prorratejades per semestres naturals prèvia sol·licitud,�en 
cas d’inici o cessament de l’activitat. La quota en aquest supòsit serà el 50% de l’anual. 

Article 7 Bonificacions. 

Les tarifes tenen una bonificació de fins el 25% de les quotes, quan les instal·lacions suposin adornar 
o embellir la via pública en relació amb el seu entorn urbanístic. L'esmentada bonificació, s'ha de 
sol·licitar, si s'escau a l'Administració municipal, que en fixarà les condicions, els límits i la quantia. 

Les activitats esmentades en l'epígraf 5 de la Secció 3a. de l'Annex I poden ser bonificades fins el 
50% de la tarifa a pagar si s'acredita la seva finalitat de promoure els valors culturals i tradicionals de 
la ciutat. 

Les ocupacions de la via pública d’elements de publicitat previstes en l’epígraf 3r de la secció 5ª, que 
es realitzin per part d’entitats sense ànim de lucre podran ser bonificades fins a un 50%, prèvia 
sol·licitud, atenent a la seva finalitat, si s’escau, per part de l’administració municipal que en fixarà les 
condicions, els límits i la quantia.  
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Article 8 Exempcions. 

Estan exempts del pagament: 

1. Els aprofitaments que resulten de les obres que fa l'Estat, la província i la comunitat autònoma, 
inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament, i els que interessen a la 
seguretat i a la defensa del territori nacional, aixi com obres de manteniment o millora pròpies de 
l’Ajuntament u Organisme Autónom que en depenen amb realització pròpia o adjudicades a tercers. 

2. Les bastides a instal·lar per a la realització d'aquelles obres menors que han estat declarades 
exemptes situades dins de les àrees de rehabilitació preferent delimitades en el Pla Especial de l’Àrea 
de Rehabilitació Integral (ARI) aprovat pel Ple en l’any 1994. 

3. L'ocupació de vials o zones verdes que s'hagin cedit per poder obtenir la llicència d'obres, o bé per 
la gestió prèvia d'una unitat d'actuació, en ambdós supòsits, pel temps que duri l'obra. 

4. La instal·lació de contenidors de recollida de roba usada per part d’entitats sense ànim de lucre . 

5. L’ocupació de la via pública amb fites davant de joieries i altres establiments. 

6. Càrregues i descàrregues d’obres de nova construcció , sempre que disposin de llicència d’Obres 
autoritzada i segons l’establert en la Ordenança Fiscal 1.4 

7. Les ocupacions amb tanca de protecció per obres de nova construcció, i fins a la segona planta de 
la estructura, sempre i quan disposin de Llicència d’Obres autoritzada i segons l’establert en la 
Ordenança Fiscal 1.4 

l beneficiari d'alguna exempció està subjecte a l'obligació assenyalada en el paràgraf 2 de l'article 9 
d'aquesta Ordenança. 

Article 9 Normes de gestió. 

A) Gestió ordinària 

1. L'exacció merita des que comença l'obligació de contribuir d'acord amb l'article 2 d'aquesta 
ordenança, i es liquida per cada aprofitament sol·licitat o fet i pel temps que l'interessat indica en 
sol·licitar la llicència. Si el temps no es determina, les liquidacions s'han de fer pels períodes 
irreductibles assenyalats en les tarifes fins que el contribuent sol·liciti la declaració de baixa. En el cas 
que els aprofitaments especials s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de 
gener de cada any i el periode impositiu comprendrà l’any natural, i a tal efecte l’Ajuntament elaborarà 
el padró corresponent. 

La taxa es gestionarà pel règim d'autoliquidació quan el procediment s’iniciï a instància del subjecte 
passiu pels conceptes inclosos a la Secció 1a ‘Taules i cadires, carpes, veles i para-sols’. A aquests 
efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també 
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degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditament 
d’haver efectuar el pagament de la taxa corresponent. 

En els supòsits diferents de l’anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la 
sol·licitud d’autorització per a procedir al gaudiment de l’aprofitament especial esmentat. 

L'import de la taxa s'ha de pagar, sempre, abans de començar l'aprofitament. 

Quan l'ocupació de la via pública és obligatòria per disposició de les normes urbanístiques, les tarifes 
s'hauran de meritar encara que els particulars no ho sol·licitin. 

2. Els particulars o les entitats interessades a obtenir la llicència per ocupar la via pública o els 
terrenys d'ús públic han de presentar la sol·licitud a l'administració municipal, en que es detalli 
l'extensió superficial i la temporal de l'aprofitament i s'hi ha d'adjuntar croquis corresponent i els 
plànols o esbossos de les instal·lacions i totes les dades que l'administració municipal consideri 
convenients, en els terminis establerts en cada cas en la Ordenança Municipal de l’Us de  la via i els 
espais públics de Lleida L'estil i les característiques dels quioscos i terrasses de cafeteries, 
restaurants i altres establiments s'han d'adequar als models i al volum que indica l'Administració si 
estan establerts amb caràcter general o particular d'alguna zona o sector urbà. 

En els casos d'aprofitaments puntuals es sol·licitarà la llicència del mateix prèviament a l'aprofitament 
amb la mateixa documentació regulada en l'apartat 2 d'aquest article. 

3. Els titulars dels aprofitaments han de formular davant l'Administració municipal, quan els acabin, les 
declaracions de baixa corresponents abans del 31 de desembre de l'any que es produeix aquesta 
circumstància; aquestes declaracions tenen efecte a partir de l'exercici següent al que es formulen. Si 
no es determina amb claredat la durada dels aprofitaments, els titulars de les llicències han de 
presentar la declaració de baixa en acabar-los, perquè l'Administració no faci més liquidacions. 
Continuen subjectes al pagament de la tarifa els qui no compleixen aquesta obligació. 

Les llicències per ocupació de via pública, qualsevol que sigui la data de la seva concessió, no 
sobrepassaran en la seva durada els terminis de la llicència autoritzada. En cas de prorroga, els 
titulars de les llicències han de fer una nova sol·licitud amb L’antelació que s’indica en cada cas en la 
ordenança Municipal de l’Us de  la via i els espais públics de Lleida Quan la llicència ha caducat, s'ha 
anul·lat o hi ha hagut una modificació especial, l'Administració municipal ha d'aplicar les mesures que 
calguin perquè s'acabi, immediatament, la restricció d'ús públic de carrers i terrenys municipals. 

4. En atorgar-se les llicències, l'Administració municipal pot fer delimitar, amb marques o grafismes 
sobre el paviment de la via pública, la superfície a ocupar pels concessionaris. 

5. Les llicències que s'atorguen s'entenen sempre concedides en precari i poden ser revocades 
esporàdica o definitivament, quan calgui per motius d'utilitat pública. Per aquest concepte, no hi ha 
indemnització de cap tipus. 
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6. En el supòsit que, amb motiu dels aprofitaments regulats per aquesta ordenança, s'ocasionin 
desperfectes en el paviment, en les instal·lacions dels serveis municipals, en la via o en els terrenys 
públics, els seus titulars tenen obligació de pagar el total de les despeses de reconstrucció i reparació, 
d'acord amb la valoració que facin els serveis tècnics municipals. 

7. En quant a les autoritzacions per a vehicles de transport escolar, serveis regulars o discrecionals 
de viatgers, els interessats hauran de presentar una sol·licitud amb el nombre de parades a realitzar, 
la localització i la seva freqüència. Si alguna de les parades s’hagués de fer per més d’una hora, es 
procedirà a liquidar d’acord amb l’epígraf 1r, secció 5a d’autorització de càrrega i descàrrega. 
8. Quan l’accés estigui situat en un xamfrà on la categoria dels carrers sigui diferent, la tarifa a aplicar 
serà la que correspongui al carrer de més alta categoria. 

 

 B) Venda ambulant 

1) Les llicències per a l'exercici d'oficis o vendes ambulants i serveis semblants són de caràcter 
personal i per tant intransferibles. 

2) Els titulars de les llicències han de conservar mentre realitzen l'activitat, el document que acredita 
la llicència i també dur la placa o el distintiu en un lloc visible, si així ho decideix l'Ajuntament. 

3) Les ocupacions de la via pública i dels terrenys d’ús públic per a la venda ambulant es regiran 
supletòriament per l’establert en el Reglament de venda no sedentària de l’Ajuntament, i les 
disposicions normatives que es dictin per l’Ajuntament o organisme en qui delegui la competència. 

4) Especificitats de la Ocupació de la via pública per a la Diada de Sant Jordi: 

4.1.- S’autoritzarà  la Ocupació de la via pública per a la venda de roses (entenent com a tals flor 
tallada i qualsevol tipus de flor fresca), exclusivament als següents col·lectius :  

4.1.a.) Associacions i entitats: A les associacions i entitats de caràcter social, benèfic i/o  
cultural, que constin en el registre d’entitats municipals de la Paeria, amb una antiguitat 
superior a un any, des de la data d’entrada de la sol•licitud per a la venda ambulant el dia de 
Sant Jordi. S’atorgarà una única llicència per associació i/o entitat. 

4.1.b.) Centres escolars, instituts i facultats: Únicament s’atorgarà una llicencia per centre 
escolar, institut i/o facultat englobades en aquest apartat. Caldrà que en la sol·licitud estigui 
subscrita per una persona responsable de la direcció del centre i així com que consti el segell 
del mateix. Les llicències s’atorgaran en punts que no excedeixin als 25 metres de distància 
del centre educatiu. 

4.1.c.) Establiments comercials de floristeria, establerts a la ciutat de Lleida. 
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En cap cas s’autoritzarà la venda de roses a persones particulars individuals ni a entitats no 
registrades al registre d’entitats municipals de l’Ajuntament. Tampoc s’autoritza la venda de roses a 
altres associacions, entitats, agrupacions o col·lectius no inclosos en els apartats anteriors. 

4.2.- S’autoritzarà l’Ocupació de la via pública per a la venda de llibres, exclusivament als següents 
col·lectius: 

4.2.a.) Associacions i entitats:  A les associacions i entitats de caràcter social, benèfic i/o 
cultural, que constin en el registre d’entitats municipals de la Paeria, amb una antiguitat 
superior a un any, des de la data d’entrada de la sol•licitud per a la venda ambulant el dia de 
Sant Jordi, sempre que els llibres o publicacions a vendre estiguin editats o vinculats a la 
pròpia entitat. 

4.2.b.) Centres escolars, instituts i facultats: Únicament s’atorgarà una llicencia per centres 
escolars, instituts i/o facultats englobades en aquest apartat. Caldrà que en la sol•licitud 
estigui subscrita per una persona responsable de la direcció del centre i així com que consti el 
segell del mateix; i  sempre que els llibres o publicacions a vendre estiguin editats o vinculats 
a la pròpia entitat. Les llicències s’atorgaran en punts que no excedeixin als 25 metres de 
distància del centre educatiu. 

4.2.c.) Llibreries i establiments que comercialitzen llibres habitualment, establerts a la ciutat. 

4.3. Altres entitats com empreses, associacions, col·lectius diversos, partits polítics, col·legis 
professionals, gremis professionals, i comerços diversos no inclosos en les categories anteriors 
(floristeries i llibreries),  no podran vendre roses ni llibres. Únicament podran comercialitzar altres 
productes diversos relacionats amb la diada de Sant Jordi.  

4.4. Disposicions comunes per a la venda de llibres i roses:  

Les llicencies s’atorgaran en llocs en concret i en cap cas s’autoritza que sigui venda 
dinàmica pels carrers. No s’autoritzarà cap lloc de venda a una distancia inferior a 75 metres 
de una floristeria. 

El període de sol•licitud d’autoritzacions es tancarà 6 dies abans de la festivitat del dia de 
Sant Jordi, a les 13’00 hores (dia 17 d’abril), en cas  que aquest dia sigui festiu es tancarà el 
primer dia anterior a aquesta data i que sigui laborable. En tot cas l’Ajuntament podrà publicar 
un anunci informant del període d’atorgament d’autoritzacions. Fora d’aquest període no 
s’autoritzarà cap llicència de venda de roses ni llibres ni altres productes relacionats amb al 
diada de Sant Jordi. 

Tots aquells sol•licitants que no hagin satisfet el import de la taxa d’ocupació dins del termini 
establert o com a data màxima el 22 d’abril a les 12’00, perdran la llicencia atorgada. 
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C) Ocupació de la via pública mitjançant contenidors 

El pagament per l’ocupació de la via pública mitjançant contenidors es podrà fer amb convenis globals 
de pagament anual. A principis d’any es realitzarà un pagament previ estimatiu, que es regularitzarà a 
l’acabar l’any en funció dels contenidors col·locats. Els beneficiaris hauran de justificar el pagament 
de l’import establert al conveni. 

En tots els casos serà necessari obtenir llicència d’ocupació per a cada contenidor. 

Article 10 Garantia per danys. 

1.- Quan l'ocupació de la via pública pels elements regulats en la en l'Annex I d'aquesta ordenança 
pugui ocasionar danys en el paviment de la via pública, o en qualsevol servei municipal 
d'infraestructura urbanística, jardineria o mobiliària urbà, i en cas que els serveis tècnics municipals 
ho considerin, serà requisit previ , a la concessió de l'autorització, fer el dipòsit d'una fiança per 
respondre dels danys que en aquests elements s'hi puguin ocasionar durant el temps que duri la 
mateixa. 

2.- La quantitat que s'ha de dipositar la fixen els serveis tècnics municipals, i es té en compte: la 
superfície de la via pública que s'utilitza, l'entitat dels serveix tècnics municipals que puguin ser 
afectats, els elements o tipus de materials existents i els preus de mercat vigents en el moment de 
sol·licitar l'autorització per a la reposició del paviment ,  de les instal·lacions. 

3.- A sol·licitud del contribuent, es podrà dipositar una fiança única, calculada amb les responsabilitats 
que es puguin efectuar durant tot un any. 

4.- Un cop caducada l'autorització, es tornaran els diners de la fiança, previ informe favorable dels 
serveis tècnics municipals, o, si escau, s'haurà d'exigir la diferència que es pugui produir per causa 
dels desperfectes de tots tipus que s'hagin ocasionat. 

Article 11 Infraccions i sancions.  

1. Són casos especials d'infracció: 

a. La realització de qualsevol aprofitament de via pública sense la preceptiva llicència municipal. 

b. La continuïtat en l'aprofitament un cop acabat el termini de la llicència o desprès que 
l'Administració municipal hagi acordat la baixa. 

c. Ocupar una superfície més gran que l'autoritzada o bé emprar un nombre més elevat d'elements 
que els autoritzats. 

d. El sots-arrendament o la cessió de l'aprofitament sense la corresponent llicència municipal. 

e. Fer un ús de l'aprofitament distint de l'autoritzat. 
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2. Per a tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions i també de les sancions 
corresponents, de carácter administratiu i/o de carácter tributari,  s'ha de fer el que disposen els 
articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, els articles  64 i 
següents de  l’Ordenança Municipal de l’Us de la via pública i els espais públics de Lleida i 
l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

La imposició de sancions mai no eximeix de la liquidació i del cobrament de les quotes meritades no 
prescrites. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. 

Ordenança municipal de l’ús de la via i els espais públics de Lleida.   

Les disposicions de l'Ordenança Municipal de l’Us de la via pública i els espais públics de Lleida i de 
l'Ordenança Fiscal núm. 0.1 es consideren part integrant d'aquesta Ordenança en tot allò que no 
estigui regulat específicament en ella. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta ordenança fiscal entra en vigor prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació. 

_______________________________ 
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ANNEX I. TARIFES 

 

Qualsevol ocupació de la via pública que impliqui la supressió de places d’aparcament regulat 
comportarà l’aplicació d’un índex corrector de 1,3 a la tarifa que s’aplicarà exclusivament a la 
superfície d’aparcament regulat afectada. 

 

Secció 1a. Taules i cadires, carpes, veles i parasols 

 
Epígraf 1r. Vetllador: Taules i cadires. 

Les tarifes exigibles en conceptes de taxa per ocupació de la via pública amb vetlladors (una taula i 
quatre cadires) seran per m2 i per any natural (a efectes de càlcul una taula i quatre cadires 
corresponen a 4 m2); en aquells supòsits d'ocupació provisional de la via pública per motius 
cojunturals (festes majors, inauguracions, etc...), les tarifes seran per m2 i dia.  

1.1.- Aquesta tarifa inclou la instal·lació, total o parcial en el mateix espai, de para-sols, tendals (quan 
aquests estan ubicats damunt les taules i cadires), veles i carpes obertes (s’enten com aquells 
elements que cobreixen els vetlladors, que no es poden tancar totalment ni lateralment), a més dels 
elements de climatització. Les tarifes són: 

 
Categoria carrer Anual Trimestral Diari 

  (€/m2) (€/m2) (€/m2) 

Especial, 1a i 2a 39,60 11,90 1,38 
3a i 4a 26,10 7,80 1,19 
5a i 6a 19,60 5,90 0,99 

1.2.- Aquesta tarifa, és exclusiva per aquells vetlladors en que en el conjunt del mateix no s’intal·li cap 
para-sol, tendal, vela ni carpa oberta. Les tarifes són: 

 
Categoria carrer Anual Trimestral Diari 

  (€/m2) (€/m2) (€/m2) 

Especial, 1a i 2a 28,20 8,50 1,00 
3a i 4a 18,60 5,60 0,85 
5a i 6a 13,90 4,20 0,70 
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La modificació  dels elements de la terrassa que hagin servit pel càlcul de l’import de la tarifa, 
implicarà  l’obligatorietat de la seva declaració per tal de procedir a la regularització tarifària que 
escaigui. 

Epígraf 2n. Carpes tancades amb vetlladors (taules i cadires). 

1.1.- Les tarifes exigibles en conceptes de taxa per ocupació de la via pública de carpes tancades 
amb vetlladors (una taula i quatre cadires) seran per m2 i per any natural. En cas que el inici de 
l’activitat no coincideixi amb l’any natural i només quan es demani el permís per primera vegada, es 
prorratejarà la tarifa per semestres. S’entèn per carpa tancada com l’element que cobreix els 
vetlladors amb paraments laterals units al sostre, que permeten tancar-lo els quatre costats. Aquells 
elements que tinguin 3 costats tancats i estiguin formats per una estructura fixa també tindran la 
consideració de Carpa Tancada. Aquesta tarifa inclou la instal·lació en el mateix espai d’elements de 
climatització. Les tarifes són:�

�

Categoria carrer   Anual 

    (€/m2) 
Especial, 1a i 2a   164,14 

3a i 4a   141,10 
5a i 6a   114,92 

�

Epígraf 3er. Elements de climatització. 

Elements de Climatització vinculats a establiments de bar i/o restaurant segons Article 15, de la 
Ordenança Municipal de l’ús de la via i els espais públics de Lleida: 

�

Categoria carrer   Anual 

    (€/m2) 
Especial, 1a i 2a   28,20 

3a i 4a   18,60 
5a i 6a   13,90 
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Secció 2a. Quioscos i quioscos de premsa 
 

Epígraf 1r. Quioscos 

S’entén per quiosc l’estructura fixa amb plataforma opcional i tancaments amb materials rígids. Les 
tarifes exigibles en conceptes de taxa per ocupació de la via pública amb quioscos o altres 
instal·lacions anàlogues de caràcter fix són les següents: 

Quioscos de fins a 10 m2 de superfície total, per cada metre quadrat o fracció i any 

Categoria carrer   Anual 

Especial, 1a i 2a   362,20 
3a i 4a   309,70 
5a i 6a   213,90 

Quioscos de superfície superior a 10 m2: 

    € 
Els primers 10 m2 s'han de 
liquidar d'acord amb el quadre 
anterior. La resta de 
superfícies han de pagar per 
m² o fracció en carrers de 
qualsevol categoria 

  

92,50 

Epígraf 2n. Quioscos de premsa 

Les tarifes exigibles en conceptes de taxa per ocupació de la via pública amb quioscos de premsa són 
les següents: 

Quioscos de premsa de fins a 10 m2 de superfície total, per cada metre quadrat o fracció i any: 

�

Categoria carrer   € 
1a   231,50 
2a   220,90 
3a   206,10 
4a   168,10 
5a   140,70 
La resta   134,90 
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Quioscos de premsa de superfície superior a 10 m2 

�

  
€ 

Els primers 10 m2 s'han de 
liquidar d'acord amb el quadre 
anterior. La resta de 
superfícies han de pagar per 
m² o fracció en carrers de 
qualsevol categoria 

  

61,70 

Traspassos. La quota és l'equivalent a la taxa anual que cal pagar pel quiosc que és objecte del 
traspàs multiplicada pel coeficient 2. 

En el supòsit que el traspàs fos entre pares i fills o entre cònjuges, s'ha d'aplicar una bonificació del 
50% sobre la tarifa general. 

La taxa per traspàs de quiosc recau sobre l'usuari o concessionari de la parada, però l'ha de pagar el 
comprador del quiosc traspassat. 

Secció 3a. Activitats al carrer  

Epígraf 1r. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb casetes i parades de fira 
durant les festes de Sant Anastasi i Sant Miquel 

1.1. Activitats classificades 
�

  Unitat maig/€ setembre/€ 
Aparells mòbils o Autòdroms metres lineals 161,10 46,30 
Caseta normal: tiro metres lineals 139,80 46,30 
Xurreria o Tòmbola únic 2922,70 838,60 
Bar amb terrassa únic 3144,10 902,40 
Bar sense terrassa únic 1992,80 571,80 
Caseta de sobre sorpresa únic 2612,70 749,70 
Caseta sempre toca, Casetes 
les altres rifes, Espectacles, 
Venda de llaminadures, Aparell 
especial, Babys o Venda de 
gelats 

metres lineals 

161,10 46,30 
Circ o Teatre de varietats únic 2214,20 1694,30 
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1.2. Activitats que no s'han classificat: Qualsevol caseta d'espectacles que no s'ha classificat en 
aquestes tarifes s'hi haurà de liquidar per analogia. 

Els metres lineals que excedeixin als 25 tindran una reducció del 50%. 

Epígraf 2n. Ocupació de la via pública i els terrenys d'ús públic amb casetes i parades de fira 
fora dels períodes oficials de festa de la ciutat, o per raó de les festes del barri o de sectors de 
població. 

2.1. Activitats classificades: 

�

 Per m lineal i dia   € 
Atraccions: babys i similars   0,74 
Parades de venda d'entrepans, 
begudes, creperies i similars 

  6,90 
Xurreries   4,20 

2.2. Activitats que no s'han classificat: Qualsevol caseta d'espectacle que no s'ha classificat s'ha 
de liquidar per analogia, d'acord amb les tarifes de les festes de maig, però, el preu mai no ha de 
passar del 50% de les que els correspondrien. 

Epígraf 3r. Ocupació de la via pública amb circs i teatres de varietats, carpes expositores, i 
altres esdeveniments lúdics, esportius, etc., fora de les Festes de maig i de setembre, i per 
períodes de fins a 15 dies i de fins a 5 dies (inclou l'ocupació de la via pública, ocupació amb 
elements publicitaris i publicitat dinàmica): 

�

    € 

Circ, Teatre de varietats, 
Carpes expositores i altres 

esdeveniments lúdics, 
esportius, etc. 

Per períodes 
de fins a 15 
dies 1.200,00 

Per períodes 
de fins a 5 
dies 480,00 
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Epígraf 4t. Ocupacions amb parades, taules, taulells, casetes i altres elements per activitats 
comercials diverses: venda ambulant i food trucks, exercint o no activitat comercial o 
lucrativa, mostres comercials, exposició de productes, taulells d’informació i difusió i 
actuacions culturals de carrer que es fan esporàdicament. 
�

Lloc ocupació: Vorera o calçada (m2) 
     € m²/dia 

Qualsevol tipus de carrer 
(ocupació mínima establerta és 

de 2 m2)   4,30 

Food trucks (en qualsevol tipus 
de carrer, ocupació mínima 

establerta de 8 m2)   10,00 
�

�

 
 
Les ocupacions esporàdiques i eventuals amb taulells i/o expositors comercials vinculats a 
establiments adjacents, que tinguin per objecte la dinamització comercial, d’un barri o zona comercial 
de la ciutat, es podrà aplicar una reducció del 85% en els casos en que es disposi de conveni 
específic amb l’Ajuntament. 
 
 
Epígraf 5è. Ocupació de la via pública per a filmacions cinematogràfiques i publicitàries: 

�

Filmacions 
cinematogràfiques i 

publicitàries, per dia i carrer 
o sector ocupat 

  

€/dia 
Qualsevol tipus de carrer   374,40 

 
Secció 4a. Ocupacions Diverses 

 Pels epígrafs següents: 

 
Epígraf 1r. expositors comercials vinculats a establiments adjacents, contenidors o sacs (de lona o 
altres materials, puntals i altres elements per a apuntalaments d'edificis, bastides, tanques i casetes 
d'obra. A les ocupacions descrites per aquest epígraf s’aplicaran unes reduccions de la tarifa que 
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poden ser de tres tipologies: 
	 70 % de reducció de forma general, a excepció dels establiments comercials dintre del Pla 

de Barris del Centre Històric que per raons d’embelliment i ornamentació de l’entorn amb 
expositors comercials, acreditat amb informe dels serveis tècnics municipals, tindran el 
100% de reducció 

	 85 % en casos de conveni específic amb l’Ajuntament  
 
 
Epígraf 2n. grues i muntacàrregues, camions grua o plataformes elevadores, maquinària per la 
construcció, per càrregues i descàrregues, trasllat de mobles, guarda de material retirat de la via 
pública i qualsevol altre tipus d'ocupació de la via pública sense classificació 
 

 
�

Lloc ocupació: Vorera o calçada (m2)   
   € m²/any € m²/mes € m²/dia 

Qualsevol tipus de carrer 355,20 29,60 1,50 

  
   

Lloc ocupació: Tall de carrer (m2) 
      € m²/mes € m²/dia 

Qualsevol tipus de carrer   34,90 1,70 

L’import mínim que s’aplicarà per a qualsevol taxa serà de 6 €. 

�

Epígraf 3r. caixers automàtics annexes a establiments de crèdit que donin directament a la via 
pública: 355,20 € anuals. 

Secció 5a.  Ocupacions amb Voladís 

Epígraf 1è. Ocupació del voladís no fix amb veles, cortines, paravents, o instal·lacions 
anàlogues 

�

Categoria carrer   € m²/any 
Especial, 1a i 2a   4,10 

3a i 4a   2,60 
5a i 6a   1,90 

�

188



�

Epígraf 2n. Ocupació del voladís fix amb marquesines, cornises, o instal·lacions anàlogues 

�

Categoria carrer   € m²/any 
Especial, 1a i 2a   6,20 

3a i 4a   5,00 
5a i 6a   3,90 

 

Epígraf 3r. Ocupacions amb elements publicitaris 

�

Publicitat aèria   € unitat/dia 
Qualsevol categoria   0,15 

 

Secció 6a.  Circulació i transport especial  

Per l’epígraf 1r. Autorització per a vehicles de serveis regulars o discrecionals de viatgers en principi, 
intermedi o final de parada: 

    €/parada 

Per cada autorització, per any i 
vehicle, independentment del 
número de parades 
autoritzades   27,30 

Pels següents epígrafs: 

Epígraf 2n. Circulació de vehicles de 3ª categoria amb MMA superior a 12.000 Kg dins el nucli 
urbà. 

Epígraf 3r. Circulació de vehicles de 3ª categoria amb MMA inferior a 20.000 Kg dins el nucli 
urbà i considerat com a transport de materies perilloses. 

    Per dia Per any 
Per vehicle   29,60 253,60 

Pels epígrafs següents, entenent per circulació, els vehicles en trànsit sense origen i/o destí a Lleida, i 
entenent com a transport especial aquells que per les seves caracaterístiques requereixin 
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acompanyament de la Guàrdia Urbana, en cap cap es refereix a operacions de càrrega i descàrrega 
que duu a terme el sector comercial de forma habitual: 

Epígraf 4t. Circulació de vehicles de 3ª categoria amb MMA superior a 20.000 Kg dins el nucli 
urbà. 

Epígraf 5è. Circulació de vehicles de 3ª categoria amb MMA superior a 20.000 Kg en camins 
de l’horta. 

Epígraf 6è. Circulació de vehicles de 3ª categoria amb MMA superiors a 20.000 Kg dins el 
nucli urbà i considerat com a transport de materies perilloses. 

Epígraf 7è. Circulació de vehicles de de transport de dimensions especials que superin les 
dimensions establertes en el Article 51 apartat 2,3 i 5 la Ordenança Municipal de circulació i 
vehicles al Municipi de Lleida. 

�

    Per dia Per any 
Per vehicle   44,40 380,30 
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Article 1.- Naturalesa, objecte i fonament. 

1. En ús de les facultats que concedeix l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que 
disposen els articles 20 al 27 del mateix Reial Decret, aquest Ajuntament fixa la taxa per l'entrada i 
sortida de vehicles de les finques a la via pública i per la reserva de la via pública per a aparcament 
exclusiu,  parada de vehicles, i càrrega o descàrrega de mercaderies. 

2. És objecte d'aquesta taxa: 

a) L'entrada o pas, amb gual, de vehicles de tracció mecànica de qualsevol categoria als edificis i 
solarsdes de la via pública. 

b) La reserva d'espais en les vies públiques i en els terrenys d'ús púbic, per situar-hi vehicles al 
servei d'entitats . 

c) La reserva d'espai en les vies i en els terrenys d'ús públic per a inici, intermedi o final de parada 
de línies de serveis regulars o discrecional de viatgers. 

d) Reserva de zona d'estacionament prohibit. 

 

Article 2.- Obligació de contribuir. 

1. Fet imposable. El constitueix la realització sobre la via o els terrenys d'ús públic de qualsevol dels 
aprofitaments enumerats en el núm. 2 de l'article 1 d'aquesta ordenança, i l'obligació de contribuir 
comença des del moment que l'aprofitament és concedit o des que s'inicia, si es fa sense 
l'autorització oportuna. 

2. Han de pagar: 

a) Les persones físiques o jurídiques titulars de la respectiva llicència municipal. 

b) Les persones físiques o jurídiques que facin qualsevol dels aprofitaments que regula aquesta 
taxa, que no tinguin la llicència corresponent, en els supòsits regulats pels apartats a, b, c i d,  de 
l'article 1 apartat 2n., i els propietaris de la part beneficiada de l'immoble per l'aprofitament, els 
quals poden repercutir les quotes sobre els beneficiaris respectius. 
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Article 3.- Tarifes. 

Les tarifes aplicables són les següents, entenent que la classificació de carrers correspon a les 
categories definides com a comercials a l’ordenança 0.2: 

1. a. Entrada o pas de vehicles de tracció mecànica amb gual permanent (24 hores) o 
temporal (12 i 8 hores), en establiments comercials o industrials: 

    24 h. 12 h.    8 h. 

Per cada 5 metres lineals o fracció per any 
i en carrers de categoria 

Primera 600,00  189,20  125,90  

Segona 498,51  157,00  104,80  

Tercera 415,29  130,70  87,30  

La resta 332,47  104,80  69,70  

b. Entrada o pas de vehicles de tracció mecànica amb gual permanent (24 hores) o 
temporal (12 i 8 hores), en locals públics o finques públiques dedicats especialment al 
pupil·latge de vehicles o al seu rentat mecànic: 

    24 h. 12 h.    8 h. 

Per cada 5 metres lineals o fracció per any 
i en carrers de categoria 

Primera 315,00  189,20  125,90  

Segona 261,70  157,00  104,80  

Tercera 218,00  130,70  87,30  

La resta 174,50  104,80  69,70  

2. Entrada o pas de vehicles de tracció mecànica amb  gual permanent (24 hores) en 
locals, finques o garatges particulars:  

  24 h. 

Per cada 5 metres lineals o fracció per any 
i en carrers de categoria 

Primera 213,30  

Segona 174,50  

Tercera 130,70  

La resta 106,60  

 3.  Reserva d'espai en les vies i els terrenys d'ús públic pels supòsits números 2 i 6 de 
l’article 52 (54 i 58) de l’Ordenança Municipal de l’ús de la via i els espais públics de Lleida: 

3. 1.- Per a vehicles de entitats oficials: 

�� ��      24 h.    12 h. 8 h. 

�� �� €/metre €/metre €/metre 

Per cada metre lineal o fracció de calçada 
que comprengui la reserva d'espai, a l'any 

i en carrers de categoria 

Primera 322,40  193,30  129,00  

Segona 284,00  170,30  113,70  

Tercera 225,60  135,50  90,30  

Quarta 171,00  102,60  68,20  

La resta 122,60  73,60  49,10  

�
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En el cas de perllongació fins a les 12 de la nit, les reserves de 12 hores i 8 hores tindran un 
increment del 20 % sobre la tarifa. 

3.2.- Per a vehicles de serveis d'urgència, sanitari (ambulàncies i atenció domiciliària) i 
policia. 

S’aplicarà la tarifa 3.1. Aquestes reserves gaudeixen d’una reducció del 50% en la tarifa 
general  3.1. a aplicar als primers deu metres o fracció, aplicant-se la tarifa total a la resta de metres 
de la reserva. 

 

3.3.- Reserva d'estacionament prohibit pels supòsits 2, 3, 4 i 5 tipificats en l’article 60 
de l’Ordenança Municipal de l’us de la via i els espais públics de Lleida 

a) per facilitar les operacions d’encotxament i desencotxament de clients als accessos 
dels hotels o establiments anàlegs.  

b) per facilitar els accessos i operacions d’encotxament dels malalts, ferits, gent gran i 
persones amb mobilitat limitada a hospitals, clíniques, ambulatoris, centres de dia, 
residències de gent gran o altres centres similars. 

c) per preservar els accessos i sortides d’emergència en els locals de pública 
concurrència. 

d) per edificis o llocs a on sigui aconsellable com a mesura de seguretat. 

En aquestes reserves s’aplica la tarifa general 3.1. En els supòsits en que la reserva d’estacionament 
prohibit tingui caràcter obligatori, la tarifa tindrà  una reducció del 80%. 

Pels casos descrits en el punt 3, en les reserves d'estacionament en bateria , per una plaça 
d’estacionament l'equivalència que s'aplicarà serà la de 4 metres lineals i en l’estacionament en linia, 
una plaça d’estacionament equival a 5 metres linials. 

4.- Reserva d'espai en la via pública i terrenys d'ús públic per a vehicles-taxi de serveis públic: 

�

  €/metre 

Per cada metre lineal o fracció de calçada que 
comprengui la reserva d’espai, en tots els carrers sigui 

quina sigui la categoria i per any 

40,30  
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 Article 4.- Quota tributària. 

1. La quota tributària serà el resultat de multiplicar la tarifa per tantes fraccions de 5 metres 
lineals com continguin els guals, tant permanents com temporals. 

2. La quota tributària dels guals, permanents i temporals, es corregirà en funció de la superfície 
d'acord amb els criteris següents:  

a) En establiments comercials o industrials, els primers 500 m2 no es corregiran, la quota a 
pagar serà igual a la tributària. Per cada interval de 500 m2 d’excés o fracció s'aplicarà, 
progressivament, la tarifa incrementada, per cada tram en un 10%. 

b) Tant al aparcaments públics de rotació com als garatges públics de rotació, la quota a 
pagar serà igual a la tributària en qualsevol cas. En la resta de locals de pupil·latge, en locals 
públics dedicats al rentat mecànic, i en locals o garatges particulars, els primers 300 m2 no es 
corregiran, la quota a pagar serà igual a la tributària. Per cada interval de 300 m2 d'excés o 
fracció, s'aplicarà, progressivament, la tarifa incrementada, per cada tram, en un 10%. 

c) En el cas d’establiments comercials o industrials la superfície a computar serà la de la 
superfície útil. 

d) Les quotes exigibles per aquesta ordenança són, amb caràcter general anuals i 
irreductibles, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’aprofitament del domini públic 
que la quota es prorratejarà per semestres naturals. 
 

3. En establiments comercials, industrials i en locals públics dedicats especialment al pupil·latge 
de vehicles o al seu rentat mecànic situats en els carrers dels polígons industrials de la ciutat, 
pel que fa al càlcul de la quota a pagar, es computarà únicament la tarifa especificada en el 
punt 1. apartats a) i b) de l’article 3 segons tipus de carrers, sense tenir-se en compte la 
superfície interior del local, essent en definitiva la quota a pagar igual a la quota tributària 
resultant. 

4. Per entrada i sortida de vehicles, als aparcaments públics de rotació i als garatges públics de 
rotació, que no estiguin inclosos en l’apartat 3, pel que fa al càlcul  de la quota a pagar es 
computarà la tarifa especificada en l’article 3, en punt 1, apartat b) (accés 24 hores) més la 
correcció, tenint en compte el número de metres quadrats de l’aparcament o garatge, segons 
el tipus de carrer d’acord amb la taula següent: 

categories 
de carrer 

D'1 a          
2.000 m2 

de 2.001 m2 
a 4.000 m2 

de 4.001 m2 
a 6.000 m2 

de 6.001 m2 
a 8.000 m2 

de 8.001 m2 
a 10.000 m2 

Més de 
10.000 m2 

Primera 2.000 € 2.600 € 3.200 € 3.800 € 4.400 € 5.000 € 
Segona 1.662 € 2.160 € 2.659 € 3.157 € 3.655 € 4.154 € 
Tercera 1.384 € 1.799 € 2.215 € 2.630 € 3.045 € 3.460 € 
La resta 1.108 € 1.440 € 1.773 € 2.105 € 2.437 € 2.770 € 
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Article 5. Normes de gestió 

1. La taxa és considera meritada des del mateix moment que el subjecte passiu és autoritzat a l’ús de 
l’aprofitament regulat per aquesta Ordenança o des que aquest aprofitament s’inicia encara que no 
tingui l’autorització necessària. Incorporat l’aprofitament al padró corresponent la taxa meritarà, 
anualment, l’1 de gener de cada any. 
 
2. Les entitats o els particulars interessats en la concessió dels aprofitaments que regula aquesta 
Ordenança han de presentar a l’Ajuntament una sol·licitud detallada de l’extensió i del caràcter de 
l’aprofitament, segons el model que facilita la dependència municipal corresponent, en el cos de la 
qual han de figurar les dades que es requereixen per a la seva concessió, d'acord amb l'establert als 
articles 42 i ss. de l'Ordenança Municipal de Trànsit i ús de la Via pública. 
 
3. En els casos de baixa de l’aprofitament els subjectes passius presentaran la corresponent 
sol·licitud a l’Oficina de Gestió de l'Àmbit d’Economia.  Els efectes de la baixa en l’ús de l’aprofitament 
seran des del mateix moment que es presenta l’esmentada petició i s’hagi liquidat la quota d’acord 
amb allò que assenyala l’article 4 d’aquesta mateixa Ordenança. 
 
4. Els titulars dels aprofitaments que regula aquesta Ordenança han de tenir els distintius oficials que 
facilita l’Ajuntament. Aquests distintius s’han de retornar quan conclou l’aprofitament.  
  
5. La falta d’instal·lació de les plaques o distintius, o l’ús d’altres diferents als reglamentaris, impedeix 
l’exercici del dret de l’aprofitament als titulars de les llicències. 
 
6. Quan l’aprofitament exigeix l’existència del gual,  caldrà realitzar el dipòsit de fiança –segons la 
valoració efectuada pels serveis tècnics que s’especifica en la llicència aotrgadaQualsevol modificació 
en les dades de la llicència implicarà l’actualització de la fiança. 
 
7. Quan l’accés a l’immoble, local o pàrking, estigui situat en un xamfrà on la categoria dels carrers 
sigui diferent la tarifa a aplicar serà la que correspongui al carrer de més alta categoria. 
 
8. En el cas d’establiments comercials o industrials la superfície a computar serà la de la superfície 
útil. 
 

Article 6. Infraccions i sancions. 

1. Constitueixen infraccions especials qualificades de defraudació : 
 

a) La realització d'algú aprofitament dels que regula aquesta ordenança sense la 
concessió municipal necessària. 

b) La continuïtat de l’aprofitament un cop caducat el termini pel al qual la llicència fou 
atorgada. 
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c) L’ocupació del sòl de la via pública o de terrenys de domini públic si s’excedeixen els 
límits fixats per l’autorització. 

d) La col·locació de plaques o distintius que no siguin els aprovats oficialment i els 
expedits per l’Ajuntament. 

e) L’impagament de les quotes corresponents facultarà a l’Ajuntament per cancel·lar 
l’autorització o la llicència que es va concedir al seu dia, procedint a la retirada de la 
placa o distintiu. 

 
2. Per a tot el que fa a la qualificació d’infraccions, i a les sancions corresponents, s’ha d’estar al 

que assenyalen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària i l’Ordenança Fiscal núm. 0.1. 

 
Article 7. Exempcions 
 

1. L’entrada o pas de vehicles de tracció mecànica o reserva d’estacionament en els Col·legis 
d’Ensenyament Bàsic està exempta de pagament, sempre i quan es faci ús de la 
corresponent autorització municipal, per cobrir, exclusivament, les necessitats derivades del 
propi ús i manteniment de l’immoble. 

 
2. Gaudiran d’exempció l’entrada o pas de vehicles de tracció mecànica i les reserves 

d’estacionament de les seus de les associacions de persones amb mobilitat reduïda, sense 
ànim de lucre i reconegudes oficialment, per cobrir, exclusivament, les necessitats derivades 
del propi ús. 

 
Disposició Transitòria 
 
S’estableix un període de sis mesos pels subjectes passius als que l’entrada en vigor de la present 
ordenança suposi un canvi de categoria de llicència per tal que retornin el distintiu i adaptar-lo a la 
nova llicència 
 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança Fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, hi roman fins 
que no es modifiqui o derogui. 
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Article 1. Naturalesa, objecte i fonament. 

En ús de les facultats que concedeix l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
règim local i, específicament l'article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i d'acord amb el que disposen els articles 20 a 27 d'aquesta norma, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la utilització de sales o dependències d'equipaments Municipals. Aquesta taxa 
afecta a tots els locals de titularitat municipal i dels organismes autònoms. 

Article 2. Fet imposable i subjectes passius. 

1. Fet imposable. El constitueix l'ús de qualsevol dels serveis que regula aquesta taxa. L'obligació de contribuir 
comença en el moment que s'usa del servei de la sala o dependència dels Casals o Locals Socials. 

2. Subjectes passius: Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament: 

a) Els que es beneficiïn dels serveis que regula aquesta taxa o els seus representants legals 

b) Les agrupacions, les associacions o entitats, tant públiques com privades, que rebin els serveis que 
regula aquesta taxa. 

Article 3. Tarifes. 

Les tarifes aplicables per cada acte que es celebri durant l'horari habitual de funcionament de l'equipament 
afectat seran les següents: 
 
�

1. Sales o dependències amb dimensió fins a 25 m²  

  

  € 

a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre, sense cobrament als 
assistents i inscrites en el Registre Municipal GRATUÏT 

b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als 
assistents o no inscrites al Registre Municipal 43,00 

c) Altres usos 87,00 
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2. Sales o dependències amb dimensió entre 26 i 50 m²  

  

  € 

a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als 
assistents i inscrites al Registre Municipal GRATUÏT 

b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als 
assistents o no inscrites al Registre Municipal 64,00 

c) Altres usos 108,00 
  

3. Sales o dependències amb dimensió entre 51 i 90 m²  

  

  € 

a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als 
assistents i inscrites al Registre Municipal GRATUÏT 

b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als 
assistents o no inscrites al Registre Municipal 87,00 

c) Altres usos 130,00 

  

4. Sales o dependències entre 91 i 200 m²  

  

  € 

a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als 
assistents i inscrites al Registre Municipal GRATUÏT 

b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als 
assistents o no inscrites al Registre Municipal 218,00 

c) Altres usos 348,00 

  

5. Sales o dependències amb dimensió superior a 200 m²  

  

  € 

a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als 
assistents i inscrites al Registre Municipal GRATUÏT 

b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i amb cobrament als 
assistents o no inscrites al Registre Municipal 348,00 

c) Altres usos 521,00 
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Fora de l'horari habitual, definit en el reglament d'ús de cada equipament, la taxa per l'ús de les sales o 
dependències incloses en els apartats 1 a 5, s'incrementarà en un 50 % la tarifa ordinària els dies 
feiners i en un 100% en dies festiu. En cas d'activitats d'entitats sense ánim de lucre, sense cobrament 
als assistents i inscrites en el Registre Municipal, fora de l'horari habitual, s'aplicará la taxa de l'epígraf b 
dels apartats 1 a 5 amb un 50% d'increment en feiners i 100% en festius. 

La taxa es refereix a un ús de durada no superior a dues hores. Per cada període de dues hores o 
fracció de més, s'aplicarà una quota de 20% de la tarifa corresponent. 

  

  

6. Equipaments del Teatre Municipal de l’Escorxador  

  

Cessions a entitats culturals teatrals (€/dia)  

Sala 1  279,00 

Sala 2   222,00 

Vestíbul   222,00 

Cessió conjunta de sales 1 i 2   385,00 

Espai 3 (antic Convent de Sta. Teresa)  222,00 

Cafè del teatre   222,00 

  

Cessions a empreses, col·legis professionals i similars (€/dia)  

Sala 1   1.545,00 

Sala 2   772,00 

Vestíbul   772,00 

Cessió conjunta de sales 1 i 2   2.041,00 

Espai 3 (antic Convent de Sta. Teresa)  772,00 

Cafè del teatre   772,00 

  

El personal de servei extra necessari per a la realització de l’activitat anirà a 
càrrec de l’usuari mitjançant empresa externa concessionària així com les 
prestacions tècniques de les que no disposi l’equipament.  

  

7. Equipaments de l'Auditori Municipal Enric Granados  

  

Cessions a entitats culturals  
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Sala 1. Concerts i similars 
                     

480,00 €  

Sala 2. Concerts i similars 
                     

266,00 €  
La taxa es refereix a una durada màxima de 4 hores. Cada hora de més 
s'aplicarà una quota de 50€ a la sala 1 i de 30€ a la sala 2  
La cessió de la sala no inclou les despeses de personal ni d'ús 
d'instruments de l'Auditori, així com qualsevol altra despesa estraordinària 
que es pugui generar  

  

Cessions a empreses, col·legis professionals i similars  

Sala 1. Concerts i similars, ½ dia 
                  

2.790,00 €  

Sala 2. Concerts i similars, ½ dia 
                  

1.726,00 €  

Sala 1. Congressos i similars. 1 dia 
                  

3.321,00 €  

Sala 2. Congressos i similars. 1 dia 
                  

2.256,00 €  

Afinació de piano 
                     

546,00 €  
La cessió de la sala no inclou les despeses de personal ni d'ús 
d'instruments de l'Auditori, així com qualsevol altra despesa estraordinària 
que es pugui generar  

Despeses addicionals  

personal de serveis (€ / dia i persona) 108,00 €  

personal tècnic (€ / dia i persona) 110,00 €  

ús extra del foyer 110,00 €  

ús del piano (entitats culturals) 22,00 €  

ús del piano (altres) 57,00 €  

emissió i gestió d'entrades sala 1 447,00 €  

emissió i gestió d'entrades sala 2 224,00 €  

Sistemes de reproducció audiovisual 355,00 €  

Sistemes de reproducció audiovisual (escoles i centres sense ànim de lucre) 180,00 € 

Estructures d'il·luminació 590,00 €  

Sistemes de só 491,00 €  

Linolium 197,00 €  

  

El personal de servei extra necessari per a la realització de l’activitat anirà a  
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càrrec de l’usuari mitjançant empresa externa concessionària així com les 
prestacions tècniques de les que no disposi l’equipament. 
  

Enregistraments discogràfics  
Sala 1  8 hores diàries (54,88 €/hora)                       

464,00 €  
Sala 2  8 hores diàries (35,50 €/hora)                       

300,00 €  

Afinació de piano 
                     

551,00 €  

  

8. Sales d’exposicions municipals  

  

A.- Centre d’art La Panera  

  

Cessions a entitats culturals  

Espai expositiu 600 m2 planta baixa 497,00 

Espai expositiu 600 m2 planta primera 276,00 

  

Cessions a empreses, col·legis professionals i similars;  

Espai expositiu 600 m2 planta baixa 1.435,00 

Espai expositiu 600 m2 planta primera 992,00 

  

Realització d’activitats  

Taller        5 €/persona 

Conferència        5 €/persona 

Concert        5 €/persona 

  

  

B.- Museu de l’Aigua de Lleida  

  

Cessió jardí antic campament de la Canadiense (entitats culturals) 2.213,00 

Visites concertades per a grups d’adults (màxim 25 persones) 17,00 

Visites combinades concertades guiades per a grups d’adults (màxim 25 
persones) 22,00 

Entrada  gratuïta 
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C.- Museu de l’Automoció Roda Roda  

  

Entrada  gratuïta 

Visites concertades 17,00 

Cessió de la Sala d’exposicions (entitats culturals) 1.119,00 

  

D.- Museu d’art Jaume Morera  

  

 Entrada  gratuïta 

Realització de tallers (grups concertats):   

Taller de gravat punta seca 17,00 

Taller de gravat monotip 17,00 

Inscripció individualitzada a tallers         5 €/persona 

  

9. Equipament del Casal de Joventut Republicana  

  

Sala Alfred Perenya  

Cessions a entitats culturals 322,00 

Cessions a empreses, col·legis professionals i similars 483,00 

  

El personal de servei extra necessari per a la realització de l’activitat anirà a 
càrrec de l’usuari mitjançant empresa externa concessionària així com les 
prestacions tècniques de les que no disposi l’equipament.  

  

10. Equipament del Saló de Plens del Palau de la Paeria  

  

Celebració de la cerimónia civil d'un casament (bonificació del 50% si un membre 
està empadronat a Lleida) 225 
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11. Centre d'interpretació de l'orde del temple de Gardeny   

  Preu/tarifa 

Entrades:   

General 2,6 € / dia 
  

Reduïda 
Grups (+ de 10 pax i fins a màxim 30 pax)  

Pensionistes (carnet de pensionista) 

Joves de 7 a 21 anys 

Titulars carnet jove 

Titulars carnet d’estudiant 

Titulars carnet de família nombrosa 

Entrada per operadors turístics (paquets de 150 entrades ) 

  1,60 € 
  

Gratuïta 
Accions de promoció i comercialització de Turisme de Lleida 

De 0 a 6 anys 

Majors de 65 anys 

Persones amb disminució psíquica o física 

Col·lectius escolars i universitaris  en horari escolar i acompanyats per un professor 

 0,00 € 

Visita guiada especial - grups (a sumar a l'entrada) 95,00 € 

Lloguer àudioguia 1,10 € 

  

SERVEIS COMPLEMENTARIS  

Activitats diverses organitzades per Turisme de Lleida 2,6 € / dia €/pax 

Programa escolar (grups concertats acompanyats d’un professor) 1€/pax 

�

LLOGUER DEL CONJUNT MONUMENTAL    
  A B C 

Lloguer de l’Església de Sta. Maria de Gardeny 200 m2  214,00 €  343,00 €  

Lloguer de la sala refetor 200m2       214,00 €       343,00 €  

Cessió del pati del castell (intramurs) (+ 200m2)       343,00 €       515,00 €  

Cessió de l’exterior del castell (extramurs/pàrquing) + de 200 m2 

gratuït 

      343,00 €       515,00 €  

    
A) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als assistents i 
inscrites al Registre Municipal. 

B) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i sense cobrament als assistents i amb 
cobrament als assistents o no inscrites al Registre Municipal. 

C) Altres usos 

211



�
����������	
������	���	

�

� ���

    

Les tarifes s’aplicaran per cada acte que es celebri al conjunt monumental. La taxa per l’ús de sales 
o dependències incloses en aquest apartat s’incrementaran en un 100% en dies festius en els 3 
apartats anteriors (A,B,C).  

La taxa es refereix a un ús de durada no superior a tres hores. Per cada període d’una hora o 
fracció de més, s’aplicarà una quota de 20% de la tarifa corresponent. 

Les tarifes anteriors s’entenen per la utilització de les sales i o espais, qualsevol altra despesa 
extraordinària, inclòs el personal necessari, que es pugui generar anirà a càrrec del usuari. 

 
Article 4. Condicions d'utilització. 

1. L'usuari ha de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil segons la normativa vigent. 
2. L’usuari és, a tots els efectes, responsable civil pels desperfectes ocasionats en les sales en l'exercici 

de l'activitat. 
3. L’usuari no es troba en relació de dependència respecte de l'Ajuntament als efectes del que disposa 

l’article 120 del vigent Codi Penal, . 
4. L’entitat sol·licitant es farà càrrec d’obtenir els drets d’autor corresponents, així com de la liquidació de 

l’SGAE, en cas pertinent. 
 
Article 5. Bonificacions. 
 
Es poden concedir bonificacions parcials o totals en els casos següents: 
 

a) Quan l'entitat sol·licitant tingui subscrit conveni de col·laboració amb aquest Ajuntament i així es 
contempli en el conveni. 
 
b) Quan per la tipologia de l'acte s'acordi declarar-lo d'interès municipal i en aquest cas l’import de la 
taxa de cessió ho assumirà el departament que se’n faci responsable. 

 
Article 6.  Normes de gestió 

1. Per tal de concedir la cessió de l’espai municipal, cal presentar instància de sol·licitud i adjuntar el full 
de condicions per la cessió d’espais municipals al Registre General de l’Ajuntament de Lleida. 

2. Per tal de confirmar la reserva de l’espai s’haurà de fer efectiu l’import de la taxa corresponent 15 dies 
abans de la data sol·licitada, mitjançant autoliquidació. 

 
Article 7. Infraccions i sancions tributàries. 
 
Per a tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions i també de les sancions corresponents s'ha de 
fer el que disposen els articles 181 i següents de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les 
disposicions que la complementen i despleguen i l'Ordenança general núm.1 
 
DISPOSICIÓ FINAL. 
Aquesta taxa entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2.013, i continuarà vigent mentre no se'n 
acordi la modificació o derogació. 
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Article 1 Disposicions generals 

1. D’acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local i, específicament, l'article 41 a 47 i 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals s'estableixen els preus públics per la 
prestació dels serveis de recollida i eliminació municipal de residus comercials i industrials 
assimilables als municipals, tant del sector privat com del sector públic i per l'autorització prèvia per a 
la recollida i gestió de residus municipals en el terme municipal de Lleida. 

2. Per residu municipal i residu comercial als efectes de la present ordenança, s'estarà a les 
definicions contingudes a la Llei 22/2011, de residus i sóls contaminats. 

3. Els generadors de residu comercial i industrial assimilable que no acreditin la seva recollida i 
tractament per gestors privats homologats resten subjectes al servei municipal. 

Article 2 Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable del preu públic, la recollida i gestió pels serveis municipals dels residus 
generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l’hostalera, els bars, els mercats, les 
oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als 
municipals. És de caràcter general i obligatori, a excepció d’aquells que acreditin disposar de gestor 
autoritzat per a totes les fraccions dels seus residus. 

2. Els establiments i locals on es fan activitats industrials, comercials, artístiques, professionals i de 
serveis, generadors de residus comercials i industrials assimilables als municipals es classificaran en 
funció de les fraccions residuals generades i del volum dels residus generats i hauran de lliurar els 
residus en la forma i condicions establertes per l'Ajuntament. 

Article 3 Obligats als Pagament 

1. Són obligats al pagament dels preu públics per la prestació de serveis de recepció obligatòria de 
recollida de residus comercials i industrials de característiques assimilables a la recollida domiciliària i 
comercial, , les persones físiques o jurídiques tant públiques com privades, les herències jacents, 
comunitats de bens i demés entitats mancades de personalitat jurídica que utilitzen o ocupen els 
locals, establiments, oficines i serveis situats en llocs, carrers, places o vies públiques on es presta el 
servei, sigui a títol de propietari dels immobles o locals, sigui a títol d'usufructuari, d'arrendatari o 
qualsevol altre.  

2. Tindrà la condició de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals, 
el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del 
servei. 

227



En les mateixes condicions expressades al paràgraf anterior, són substituts del contribuent les 
herències jacents, comunitats de bens i demés Entitats que, carents de personalitat jurídica, 
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició. 

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 182 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Article 4 Exempcions 

No estan subjectes al preu públic de recollida per la prestació dels serveis de recepció obligatòria: 

Els locals de nova construcció que pertanyen a la persona o a l'entitat promotora de l'edificació, es 
troben desocupats i no han estat objecte d'alta en algun dels serveis de subministrament d'aigua, 
electricitat o gas. 

D'acord amb l'article 9 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, els col·legis de primària públics gaudiran de la corresponent 
exempció d'aquest tribut, mentre les despeses de manteniment siguin municipals. 

Article 5 Base imposable 

La base imposable del preu públic per la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida de 
residus comercials i industrials assimilables és la unitat de local. A l'efecte de l'aplicació d'aquest preu 
públic, i en tant no es disposi de la declaració de residus de totes les activitats, els locals s'agrupen en 
funció de les superfícies ocupades i per sectors d'activitat econòmica i referenciats a la classificació 
de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) per raó del tipus d'activitat desenvolupada, fraccions 
residuals generades i el seu volum. 

1. Pel que fa a les galeries comercials i/o d'alimentació o els centres privats d'alimentació, cada lloc 
de venda es considera com un local independent, llevat que els serveis municipals considerin que el 
volum de residus generats per raó de l'agrupació, faci necessari un tractament conjunt. 

2. Els locals en què s'exerceixen conjuntament diverses activitats han de tributar per l'activitat a la 
qual correspongui la quota més alta 

3. Les activitats sense IAE, corresponents al sector públic s'assimilaran en el grup corresponent per 
raó de la superfície i fraccions residuals generades. 
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Article 6 Tipus impositiu 

A l'efecte d'aquesta Ordenança hi ha les classificacions següents: 

1) Cabarets, sales de festa i sales de bingo, i jocs similars. 

2) Oficines d'entitats bancàries, caixes d'estalvi, entitats de crèdits, cambres de compensació 
bancària, oficines de control i gestió d'inversions bancàries. 

3) Centres oficials, delegacions de serveis de l'Administració central o autonòmica, fundacions, 
centres institucionals, col·legis professionals, partits polítics, centrals sindicals, esglésies i centres de 
culte, associacions i delegacions d'ens o institucions autonòmiques o estatals no estrictament 
administratius i altres entitats destinades a satisfacció de fins d'interès general. 

4) Centres de venda en els mercats municipals parades i quioscos. 

5) La resta dels locals es classifiquen en els grups següents: 

a) Locals en general on es fa alguna activitat professional, industrial o comercial, no 
especificada en els apartats anteriors ni en els posteriors. 

b) Sales de màquines automàtiques i jocs d'habilitat, companyies de producció o de 
distribució d'energia elèctrica, bars, cafeteries, tavernes, cafès, restaurants i locals 
on es faci consumicions de qualsevol tipus, supermercats, autoserveis, majoristes 
de productes d'alimentació i col·legis amb menjador escolar, cinemes teatres, sales 
de ball i discoteques, hotels, hostals i residències hotelers, hospitals i clíniques. En 
el cas d'aquests dos darrers tipus de locals, se n'han d'excloure les matèries 
contaminades o corrosives i les que necessitin precaucions profilàctiques i transport 
especial. 

c) Locals destinats a dipòsit o exposició de mercaderies no oberts al públic i locals 
sense activitat. 

d) Despatxos, oficines i estudis, perruqueries, sastreries i similars, fondes i cases 
d'hostes, acadèmies docents (no s'hi inclouen les de conductors) i centres esportius 
privats, tallers i fusteries. 

e) Fàbriques, indústries, tallers, comerços, serveis, magatzems i resta de locals 
instal·lats en polígons industrials, mini-polígons i, en definitiva, en sòl urbà d'ús 
exclusivament industrial. 
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f) Fàbriques, indústries, tallers, comerços, serveis, magatzems, restaurants, bars, 
cafeteries, hotels, pensions i resta de locals ubicats en sòl no urbanitzable 
(disseminats) amb activitat comercial, industrial o professional. 

6) Pel que fa a la liquidació dels locals a què fa referència el núm. 5 del present article, s'ha de tenir 
en compte, que quan un sol titular ocupi en un mateix edifici una superfície construïda superior a 400 
m2, amb independència de les plantes que ocupi, el número de locals a liquidar serà el resultat de 
dividir la totalitat de la superfície ocupada per 400. En el cas dels establiments dedicats a la venda de 
mobles, que per les seves característiques especials requereixen una superfície d'ocupació i 
exposició permanent dels productes, els aparcaments d’ús públic i titularitat privada, que no siguin de 
caràcter gratuït pels seus usuaris, i en el cas de locals compresos a l'apartat c) d'aquest número, s'ha 
de dividir la superfície total per 800. Sempre, però, s'ha de computar una unitat per planta, com a 
mínim. 

7) Les quotes resultants dels locals a què fa referència el núm. 5 del present article, tenen els 
coeficients següents: 

Grup Coeficient 
A 1 
B 2 
C 0.5 
D 0.75 
E 1 
F 1 

8) Un cop aplicat el coeficient establert al punt 7, a les quotes resultants dels locals a què fa 
referència el núm. 5 del present article, se’ls aplicaran els coeficients següents d’acord amb els m2 de 
superfície que ocupen: 

M2 Coeficient 
<= 60 0.75 
> 60 A <= 150 0.90 
> 150 A <= 500 1.25 
> 500 A <= 1500 1.6 
> DE 1500 1.85 

Article 7 Tarifes 
�

  € 
Compresos en el núm:   

1 1.420,50 
2 2.016,60 
3 286,50 
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4.1 – Parades 55,50 
4.2 – Quioscos 68,30 

Compresos en el núm. 5-a), b), c) i d)   
Carrers de 1a categoria 242,30 
Carrers de 2a categoria 171,50 
Carrers de 3a categoria 113,00 
Carrers de 4a categoria 104,50 
Carrers de 5a categoria 72,40 
Carrers de 6a categoria 69,80 

Compresos en el núm. 5-e), amb independència de 
la via pública en que radiquin 345,40 

Compresos en el núm. 5-f), amb independència de 
la via pública en que radiquin 85,90 

En cap cas la quota exigible, per una sola activitat, 
ha de ser superior a 2.034,70 

Locals a l'horta que gaudeixin del servei de recollida 85,90 

Per la recollida de residus municipal a grans 
equipaments, serveis i establiments que disposen de 
contenidors no normalitzats i que requereixen una 
recollida específica, per servei de recollida realitzat 
(s'inclou el tractament posterior) 111,20 
�

 

Article 8 Reduccions i Bonificacions 
Activitats de temporada.- Les activitats de temporada sotmeses a llicències d'ocupació d'espais de 
domini públic gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota corresponent, sempre que l'activitat 
esmentada sigui exercida durant un període màxim de sis mesos. 
 
Reduccions per recollida de fraccions residuals per empreses privades autoritzades.- Les quotes de 
servei podran ésser objecte de bonificacions, sempre i quan els locals o establiments acreditin 
gestionar per si mateixos, la recollida selectiva de les fraccions residuals que generen mitjançant 
gestors homologats per l’Agència de Residus de Catalunya.  

La bonificació que consistirà en una reducció del coeficient en funció de cadascuna de les fraccions 
recollides selectivament, té caràcter pregat, i es concedirà per Decret. 

Fracció recollida empresa autoritzada Reducció 
coeficient 

Cartró i Paper 5% 
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Vidre 5% 
Envasos 5% 
Orgànica 35% 
Rebuig 50% 

Els locals o establiments que acreditin que disposen d’un gestor autoritzat per totes les fraccions dels 
seus residus, hauran de satisfer el 5% de l’import estipulat en la seva categoria, com a concepte 
d’inspecció i control. 

Article 9 Declaració de producció de residus 

Tots els titulars de locals, indústries i establiments estan obligats a fer una declaració de producció de 
residus en iniciar l'activitat i una declaració de baixa quan l’activitat finalitzi. Això no obstant, els locals 
d’obra nova seran donats d’alta d’ofici per part de l’Ajuntament com a local tancat. Aquesta actuació 
d’ofici municipal no eximeix al titular del local de, en iniciar l’activitat, presentar la corresponent 
declaració de producció de residus.  

Per gaudir de la reducció/bonificació establerta en aquesta ordenança fiscal reguladora del preu 
públic en relació amb les fraccions selectives de residus que es gestionin a través d’un gestor privat 
autoritzat, l’establiment o l’activitat ha de presentar una instància de sol·licitud de bonificació a la que 
caldrà adjuntar una còpia del contracte o contractes amb empreses gestores de residus, i el document 
oficial justificatiu del lliurament dels residus a gestor autoritzat de 6 mesos enrere. 

L'acreditació de la recollida de fraccions selectives de residus per empreses privades autoritzades 
s’haurà de presentar durant el mes de gener i la reducció del coeficient s’aplicarà el mateix exercici. 

Article 10 Facultats d'inspecció 

A fi de donar compliment al que es disposa aquesta ordenança, l’Ajuntament pot dur a terme en 
qualsevol moment les inspeccions corresponents als subjectes passius respectius mitjançant la 
comprovació i supervisió de les dades declarades. 

Article 11 Període impositiu 

Constitueix el període impositiu l'any natural o fracció, reductible per trimestres en primera ocupació o 
possessió per qualsevol títol, llevat d'allò que disposa l'article relatiu a les activitats de temporada. 

Article 12 Acreditació 

En el preu públic per la prestació dels serveis de recepció obligatòria, per primer cop, quan s'inicia 
l'ocupació o possessió del local subjecte a aquesta taxa; s'ha de prorratejar per trimestres naturals o 
fracció. Posteriorment, la taxa s'acredita el dia 1 de gener. En el cas de baixa per cessament en 
l'exercici de l'activitat, les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, amb dret a devolució, si s'ha 
satisfet la quota integra anual, i la baixa s'ha produït abans de 1 d'octubre. 
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Article 13 Infraccions 

El règim d’infraccions i sancions aplicable serà l’establert en la Llei 58/2003 de 17 de desembre, 
general tributària, el Reglament general del règim sancionador tributari, l’ordenança fiscal general i la 
Llei de residus. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2015, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació 
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Article 1 Naturalesa i objecte 

1. D’acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local i, específicament, l'article 41 a 47 i 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals s'estableixen els preus públics per la 
utilització d’espais del Viver d’emprenedors de formació professional de Lleida.  
 
 
Article 2 Fet imposable i naixement de l’obligació 
�

Constitueix el fet imposable la utilització d’espais del Viver d’emprenedors de formació professional de 
Lleida.  
 
L’obligació de pagar aquest preu públic neix des del moment que el beneficiari pugui començar a 
utilitzar aquests espais.  
 
 
Article 3 Obligats al pagament  
�

1. Són obligats al pagament del preu públic per la utilització d’espais del viver per a emprenedors de 
formació professional de Lleida, les persones físiques o jurídiques que siguin adjudicatàries dels 
espais integrants del Viver d’emprenedors de formació professional de Lleida, i que es beneficiïn 
dels serveis que es prestin en l’esmentat àmbit. 

 
2. Els beneficiaris han d’estar autoritzats a partir de la selecció que, conforme a les bases de la 

convocatòria pública, s’ha de realitzar. 
 
Article 4 Tarifa 
�

L’import mensual que s’haurà de satisfer serà el resultat de multiplicar el número de metres quadrats 
de l’espai adjudicat, calculats amb els seus dos primers decimals, per l’import corresponent d’acord 
amb el quadre següent:  
 
�

  €/m
2
 

els 3 primers mesos 1,00 

4t, 5è i 6è mes 2,00 

7t, 8è i 9è mes 3,00 

del 10è al 18è mes 4,00 

a partir del 18è mes i 
següents 5,00 

_______________________________________________________________________
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Article 5 Gestió del cobrament 
�

Un cop iniciada la prestació del servei, es procedirà a aprovar la liquidació que correspongui, on 
constaran les dades necessàries per a la determinació de l’import corresponent a la mensualitat que 
s’hi indiqui, i s’emetrà la factura corresponent. 
 
La periodicitat del pagament serà mensual, i s’haurà  d’abonar el preu corresponent anticipadament, 
dins del cinc primers dies de cada mes. 
 
L’import corresponent al mes d’inici serà prorratejat en atenció als dies que quedin fins al darrer dia 
del mes i es passarà al cobrament juntament amb la liquidació de la primera mensualitat subsegüent. 
 
El prorrateig també procedirà en els supòsits de cessament, excepte que el servei no es presti per 
causes imputables a l’obligació al pagament, i quan, podent-se fer, l’obligat no comuniqui el 
cessament durant la primera quinzena del mes anterior al que s’hagi de produir. 
 
El pagament del preu públic s’haurà de fer efectiu mitjançant domiciliació bancària, per la qual cosa, 
aquells que sol·licitin la prestació del servei públic estaran obligats a comunicar a l’Institut Municipal 
d’Ocupació “Salvador Seguí”, en el moment de formalitzar aquesta sol·licitud, les dades necessàries 
per a precedir a la domiciliació de les factures que s’emetin. Qualsevol canvi que es produeixi amb 
posterioritat amb aquestes dades s’haurà de posar en coneixement de l’esmentada Administració 
abans del dia 15, o bé l’ immediatament hàbil següent, del mes anterior al que hagi de produir efectes. 
L’Administració passarà al cobrament, conjuntament, les factures que, amb motiu del canvi produït en 
la domiciliació, no s’hagin cursat. 
 
Article 6 Impostos 
 
A l’import de les tarifes corresponents, els serà d’aplicació l’impost sobre el Valor Afegit d’acord amb 
la legislació vigent. 

Article 7 Infraccions i sancions. 

Per a tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions i també de les sancions corresponents, 
s'ha de fer el que disposen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària i l'Ordenança fiscal núm. 0.1. 

DISPOSICIÓ FINAL. 
 
Aquesta Ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener de 2014, i continuarà 
vigent mentre no se'n acordi la modificació o derogació 
�
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