
Ordenances fiscals 
PROPOSTA 2021

RESUM EXPLICATIU DE LES PROPOSTES (pàgines .1-3)
REDACTAT DE LES PROPOSTES D’ESMENA (pàgines 4-24)

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES - IBI

 Augmentar el tipus d’immobles subjectes a l’IBI no residencial i la tributació 
dels de valor cadastral més elevat (esmena 1)

 Aplicar el recàrrec per habitatge desocupat a tots els tenidors amb immobles 
desocupats, independentment del nombre d’immobles que posseeixin 
(esmena 2)

 Millorar les bonificacions a famílies nombroses de renda baixa, referenciant 
les bonificacions per vulnerabilitat a uns ingressos inferiors a dos cops 
d’IPREM- Indicador públic de renda d’efectes múltiples. (esmena 3)

 Garantir que la Generalitat compensa l'exempció d’IBI als centres docents 
privats i concertats (esmena 4)

 Cobrar IBI a l’Església d’acord amb les darreres sentències en aquest sentit, 
limitant les exempcions d’IBI a l’Església només als centres de culte i 
immobles amb usos de caire social i de beneficència (esmena 5)

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES – IAE

 Millora tècnica (esmena 6)

 Incloure la bonificació al es cooperatives prevista per la llei (esmena 7)

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 Eliminar les bonificacions del 25-30% als vehicles de més de 25 anys, 
excepte als declarats com a històrics (esmena 8)

 Augmentar el percentatge de bonificació als vehicles de zero emissions i 
ECO (esmena 9)

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES – ICIO

 Garantir bonificacions de l’ICIO a les construccions i instal·lacions vinculades 
atasca social, com residències benèfiques per gent gran, centres d’acollida a
persones en risc d’exclusió i de dones i infants víctimes de violència 
(esmena 10)



TAXA PER TRAMITACIÓ DE DOCUMENTS, AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES I

LLICÈNCIES

 Estendre les bonificacions per vulnerabilitat referenciant-les a uns ingressos 
familiars inferiors a dos cops l’IPREM i incrementant el percentatge de 
bonificació (esmena 11)

 Introduir l’exempció a les entitats sense ànim de lucre (esmena 12)

TAXA PER RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS

 Augmentar la progressivitat, amb rebaixes per als valors cadastrals més 
baixos, congelació de la taxa per als mitjans i increments per als de més 
valor cadastral (esmena 13)

 Introduir, per als habitatges en barris on s’ha implementat el Porta a Porta, 
bonificacions per a les llars que que participin en la recollida selectiva i 
penalitzacions per a les que no hi participen (esmena 14)

 Cobrar la taxa de residus també als solars buits (esmena 15-16)

 Eliminar la taxa per recollida de televisors, pantalles, neveres, per estimular
l’ús de la deixalleria (esmena 16)

 Eliminar els preus públics de venda de les bosses per al Porta a Porta, en 
previsió de la licitació de la compra pública agregada i distribució a través 
de convenis amb comerços (esmena 17)

 Simplificar les bonificacions per ús de la deixalleria, per estimular-ne l’ús 
(esmena 18)

 Es proposa una nova esmena per introduir bonificacions al preu públic per la
recollida i gestió dels residus comercials als locals de venda al públic que no
fan ús dels plàstics d’un sol ús i recàrrecs a aquells que sí que en fan ús 
(esmenes 30 i 31)

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE SALES D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS

 Consolidar l’exempció de la taxa per a la realització de dues activitats/any a 
les entitats sense ànim de lucre, amb l’objectiu de reforçar el dret a la 
participació (esmena 19)

TAXA PER SERVEIS EDUCATIUS

 Augmentar les bonificacions per a les famílies amb 2 o més fills/es, amb 
fills/es amb discapacitats o amb infants en acolliment, amb bonificacions 
del 50% o del 75% en el tram de la tarifa que correspon a la família 
(esmena 20)

TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES 
DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA GENERALITAT O A UNA PART 
IMPORTANT DEL VEÏNAT / ORDENANÇA FISCAL 3.6. TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A 
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL / 



ORDENANÇA FISCAL 3.7 TAXA PER APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, 
A FAVOR D’EMPRESES TRANSPORTISTES D’ENERGIA ELÈCTRICA

 Amb l’objectiu d’incrementar els ingressos per les taxes a empreses 
energètiques i de telefonia, s’introdueixen modificacions del redactat per 
ajustar-lo al previst per la llei i evitar impugnacions per part de les 
companyies. S’introdueix també l’obligació de les empreses afectades de fer
l’autoliquidació de la taxa, incorporant sancions en cas que no ho facin. 
(esmenes 21 a 28)

 Garantir que Telefónica SA pagui el que li correspon, que a més del que 
paguen en general les companyies de telecomunicacions, inclou una 
compensació per la seva condició d’empresa pública privatitzada (esmena 
25)

TAXA PER CEMENTIRI

 S’introdueix una bonificació en funció dels ingressos i membres de la unitat 
familiar (esmena 29)



ORDENANÇA FISCAL 1.1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Esmena 1

Article 4. Tipus de gravamen.

- IBI 10 % no residencials

Redactat actual:

No obstant això, s’estableixen tipus diferenciats per als béns immobles urbans que, atesos
els usos establerts en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions, 
superin el valor cadastral que per a cadascun dels usos es recull en la següent relació:

Ús Codi Valor cadastral a partir 
del que s'aplica el tipus 
diferencial

Tipus de 
gravamen 
incrementat

oficines O 350.000€ 1,200%

industrial I 470.000€ 1,200%

comercial C 350.000€ 1,200%

sanitat Y 950.000€ 1,200%

oci i hostaleria G 1.500.000€ 1,200%

espectacles T 1.500.000€ 1,200%

Proposta de redactat:

No obstant això, s’estableixen tipus diferenciats per als béns immobles urbans que, atesos
els usos establerts en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions, 
superin el valor cadastral que per a cadascun dels usos es recull en la següent relació:

Ús Codi Valor cadastral a partir 
del que s'aplica el tipus 
diferencial

Tipus de 
gravamen 
incrementat

oficines O 250.000€ 1,220%

industrial I 425.000€ 1,220%

comercial C 300.000€ 1,220%

sanitat Y 950.000€ 1,220%

oci i hostaleria G 1.500.000€ 1,220%

espectacles T 1.500.000€ 1,220%

esportius K 700.000€ 1%



Magatzem 
estacionament

A 100.000€ 1%

Educatius E 700.000€ 1%

Esmena 2

Article 5. recàrrec

Redactat actual:

No s’aplicarà aquest recàrrec al considerar-se causes justificades de desocupació les 
previstes a
l’article 3.b de la Llei 18/2007, de 18 de desembre, del dret a l’habitatge, així com les 
següents:

a) Canvi de domicili a causa d’una situació de dependència.
b) Quan els titulars, persones físiques o comunitats de béns, posseeixin dos o 
menys immobles
residencials desocupats d’acord amb la definició feta en aquest article.
c) Quan els titulars, persones jurídiques, posseeixin un immoble residencial 
desocupat d’acord
amb la definició feta en aquest article.

Proposta de redactat:

No s’aplicarà aquest recàrrec al considerar-se causes justificades de desocupació les 
previstes a
l’article 3.b de la Llei 18/2007, de 18 de desembre, del dret a l’habitatge, així com les 
següents:

a) Canvi de domicili a causa d’una situació de dependència.
b) Ús de l’habitatge per altres usos no residencials. La persona física o jurídica 
haurà de presentar documentació que acrediti aquests ús de l’immoble per altres 
fins que no sigui residència de persones.

Esmena 3

Article 6. Bonificacions

Redactat actual:

3.  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 corresponent 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.

Proposta de redactat:

3.  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 corresponent 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  dos cops el

IPREM, se’ls hi aplicarà una bonificació del 90% de la quota1 íntegra de l’impost.

Esmena 4

Article 7. Exempcions

Redactat actual:

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.

Proposta de redactat:

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. Aquesta excepció haurà de ser compensada per 
l’administració competent.

Esmena 5

Article 7. Exempcions

Esmena addició:

S’entendran per bens propietat de l'Església Catòlica exempts del pagament d’aquest 
impost aquells destinats íntegrament a culte o activitats de caire socials o beneficència.

1 L'art. 74.4 del TRLHL ofereix la possibilitat, sempre que l'ordenança fiscal reguladora així ho especifiqui, d'aplicar
una bonificació de fins al 90% de la quota de l'IBI per a aquelles famílies reconegudes com a nombroses. Respecte al
percentatge concret i a la durada del benefici fiscal, també hauran de ser establerts per l'ordenança fiscal.



ORDENANÇA FISCAL 1.2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Esmena 6

Article 3. Coeficient i índex.

Redactat actual:

3. Si alguna via no figura, expressament, en l’anterior classificació, s'ha de procedir a 
tramitar l'expedient de classificació per omissió.

Proposta de redactat:

3. Les vies públiques que no apareguin assenyalades a ORDENANÇA FISCAL 0.2. 
CLASSIFICACIÓ de CARRERS seran considerades de sisena categoria, i romandran en la 
susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en que el Ple 
d'aquesta corporació n'aprovi la categoria fiscal corresponent i n'aprovi la inclusió a 
ORDENANÇA FISCAL 0.2. CLASSIFICACIÓ de CARRERS.

Esmena 7

Article 6. Bonificacions 

Esmena d'adició amb el nou apartat F. 

F) 2Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost aquelles societats 
que es trobin en règim de cooperativa. 

2 Bonificació obligatòria del 95% de la quota de l'impost en el cas de societats cooperatives d’acord al que estipula l’art.
88.1.a, del TRLHL



ORDENANÇA FISCAL 1.3. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.

Esmena 8

Article 6. Bonificacions

Redactat actual:

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.

Proposta de redactat:

Eliminar apartat b)

Esmena 9

Article 6. Bonificacions

Redactat actual:

d) Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota, els titulars dels vehicles identificats 
com a Cero Emisions en el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit 
aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva i 
en els anys posteriors.

e) Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota els titulars dels vehicles identificats com
a ECO en el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit, aplicable en 
l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva. Aquesta 
bonificació no és acumulable amb la de l’apartat d).

Proposta de redactat:

d) Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota, els titulars dels vehicles identificats 
com a Cero Emisions en el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit 
aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva i 
en els anys posteriors.

e) Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota els titulars dels vehicles identificats com
a ECO en el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit, aplicable en 
l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva i els cinc anys
posteriors. Aquesta bonificació no és acumulable amb la de l’apartat d).



ORDENANÇA FISCAL 1.4. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.

Esmena 10

Article 8. Bonificacions

Redactat actual: 

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.

[...] 

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 especial 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 %

Proposta de redactat:  

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. Poden ser objecte de l'esmentada declaració,  
tramitant prèviament l’expedient que correspongui, entre d’altres, les construccions i/o les 
instal·lacions següents:
- residències benèfiques per a persones de la tercera edat
- centres socials d'acollida i atenció a persones en risc d’exclusió social 
- centres socials o residencials per a dones o infants víctimes de violència de gènere 

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 especial 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 % 3per qualsevol obra, construcció o instal·lació. 

3 Els titulars d'habitatges protegits poden ser beneficiats amb una bonificació màxima del 50% respecte a la quota de 
l'impost per qualsevol obra, construcció o instal·lació i en virtut de l'exposat en l'article 103.2.d.



ORDENANÇA  FISCAL  2.1.  TAXA  PER  TRAMITACIÓ  DE  DOCUMENTS,
AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES I LLICÈNCIES

Esmena 11 

Article 5. Exempcions i bonificacions.

Redactat actual: 

1. Per fer efectiu el que s’indica en l’article 24.4 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, s’ha 
d’aplicar la tarifa normal amb una bonificació del 25% a aquells subjectes passius els 
ingressos familiars del quals no sobrepassin l’indicador públic de renda d’efectes múltiples
(IPREM).

Proposta de redactat: 

1. Per fer efectiu el que s’indica en l’article 24.4 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, s’ha 
d’aplicar la tarifa normal amb una bonificació del 50% a aquells subjectes passius els 
ingressos familiars del quals no sobrepassin dos cops l’indicador públic de renda d’efectes
múltiples (IPREM).

Esmena 12 

Article 5. Exempcions i bonificacions.

Redactat actual: 

2. Queden exemptes del pagament de les tarifes compreses en el número 1 de l'epígraf
1r.  de  l'annex  1,  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.

Proposta de redactat: 

2. Queden exemptes del pagament de les tarifes compreses en el número 1 de l'epígraf
1r.  de  l'annex  1,  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.

Quedaran exemptes també aquelles entitats sense afany de lucre que tinguin conveni
amb l’Ajuntament de Lleida. Disposaran de bonificacions les següents entitats i usos: 



Entitats sense afany de lucre inscrites al 
registre municipal d’entitats (RME)

60% de bonificació

Entitats sense afany de lucre de Lleida no 
inscrites al RME

40% de bonificació

Entitats sense afany de lucre de fora de 
Lleida

20% de bonificació

Ús per a docència i recerca 20% de bonificació



ORDENANÇA FISCAL 2.5. TAXA PER RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE 
RESIDUS MUNICIPALS DOMICILIARIS I ASSIMILABLES.

Esmena 13

Article 6 Tarifes.

Redactat actual:

Les tarifes aplicables són les següents:

TARIFA 1. Habitatges particulars:

Categoria de carrer

Especial 120,50

1a 102,10

2a 94,30

3a 94,30

4a 54,10

5a 31,00 

6a 23,75

Proposta de redactat:

Les tarifes aplicables són les següents:

TARIFA 1. Habitatges particulars:

Categoria de carrer

Especial 120,50

1a 102,10

2a 94,30

3a 94,30

4a 54,10

5a 31,00 

6a 23,75

Tanmateix, se’ls aplicaran els coeficients següents d’acord amb els valors cadastrals de 
l’habitatge



valor cadastral Coeficient

< 20000€ 0,8

> 20000 < 50000 0,9

>50000 < 120000 1

> 120000 < 200000 1,1

> 200000 1,2

Esmena 14

Article 6 Tarifes.

Addició al final de l’apartat:  TARIFA 1. Habitatges particulars:

Respecte als habitatges particulars que es trobin situats en zones de la ciutat on estigui
implantat el sistema per a la recollida dels residus porta a porta domiciliari, l’import de la
tarifa anterior es reduirà amb una bonificació o s’incrementarà amb una penalització en
funció de la participació en la separació dels residus de forma selectiva en el moment de
lliurar els residus al servei de recollida.

Per conèixer la participació en la separació i la recollida selectiva dels residus, el servei de
recollida disposa del nombre de lectures dels cubells de la fracció orgànica que es buiden 
de cada habitatge (sistema de recollida amb cubell) o de les obertures del contenidor de la
fracció orgànica que hagi fet l’usuari amb el dispositiu facilitat per l’ajuntament (sistema de
contenidor tancat amb accés exclusiu pels usuaris).

Quan les lectures del cubell de la fracció orgànica o els registres de l’obertura del 
contenidor de fracció orgànica del carrer s’hagi realitzat en dies diferents i sigui almenys 
de 78 cops a l’any (com a referència de base de càlcul), o segons el cas, la part 
proporcional si el termini és inferior a un any, es pot considerar que l’usuari està 
participant en la recollida separada de residus correctament i realitza les aportacions 
mínimes, i per tant, realitza la recollida selectiva obligatòria de forma satisfactòria.

En aquests cas, el subjecte passiu tindrà una reducció del 20% sobre la tarifa 1 
(bonificació).

En el cas que el subjecte passiu no assoleixi aquesta quantitat mínima, tindrà un 
increment del 80% sobre la tarifa 1 (penalització).

En l’aplicació de la bonificació/penalització es tindrà en compte les al·legacions que es 
puguin presentar en relació a la participació quan estiguin expressament motivades i 
degudament justificades pels subjectes passius. 



Esmena 15

Article 6 Tarifes.

Redactat actual:

TARIFA 2. Locals comercial inactius, locals per a usos privats destinats a garatges 
particulars o a comunitats de propietaris i solars sense edificar 

Quan un sol local 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.

Proposta de redactat:

TARIFA 2. Locals comercial inactius, locals per a usos privats destinats a garatges 
particulars o a comunitats de propietaris. i solars sense edificar 

Quan un sol local ocupi en un mateix edifici una superfície construïda superior a 500 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 500 m2. Sempre però, s’ha de 
computar una unitat per planta com a mínim.

Esmena 16

Article 6 Tarifes.

Redactat actual:

TARIFA 3. Per la recollida en deixalleria o zona de transferència.

Per unitat de televisor, 
pantalla d'ordinador o 
assimilat

13,05

Per unitat de nevera 5,20

Proposta de redactat:

TARIFA 3. solars sense edificar

Als solars que no hagin estat cedits a l’ajuntament per usos comunitaris se’ls aplicaran 
una tarifa de 200€ per cada 1000 m2 de superfície.



Esmena 17

Article 6 Tarifes.

Redactat actual:

TARIFA 4. Subministrament de material d’ús obligatori per a la recollida porta a porta 
(import per unitat).

Proposta: Eliminar apartat en previsió de licitació de compra agregada i distribució a 
comerços

Esmena 18

Article 7 Exempcions i bonificacions.

Redactat actual:

3. 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

Proposta de redactat:

3. S’aplicaran les tarifes anteriors d’acord amb la respectiva categoria, minorades en la 
quantitat de 25 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 aportant residus diferents als estipulats en les 5 fraccions de recollida 
selectiva general.



ORDENANÇA FISCAL 3.5. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE SALES
D'EQUIPAMENT MUNICIPALS

Esmena 19

Article 5. Bonificacions i exempcions

Redactat actual:

5.2. Exempcions:
Mentre durin les restriccions d’usos d’espais per la crisi sanitària de la Covid-19, estan 
exempts de pagament, d’un màxim de dos activitats a l’any, per la utilització dels 
equipaments objecte d’aquesta ordenança els col·lectius, associacions i les entitats de 
Lleida sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, sempre que 
l’activitat per la qual es demana la utilització es tracti de l’assemblea anual legalment 
obligatòria. Aquesta exempció no inclou les possibles despeses de manteniment o 
personal que pugui tenir l’ús de l’espai.

Proposta de redactat:

5.2. Exempcions:
Estan exempts de pagament, d’un màxim de dos activitats a l’any, per la utilització dels 
equipaments objecte d’aquesta ordenança els col·lectius, associacions i les entitats de 
Lleida sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats. Aquesta exempció 
no inclou les possibles despeses de manteniment o personal que pugui tenir l’ús de 
l’espai.



ORDENANÇA FISCAL 2.11. TAXA PER SERVEIS EDUCATIUS

Esmena 20

Article 7. Bonificacions i exempcions

Redactat actual:

2) 10% del tram de la tarifa que correspon a la família, en alguna de les situacions 
següents:

 Famílies amb infants amb certificat de reconeixement de discapacitat igual o 
superior al 33%

 Famílies que a l’inici del curs escolar tindran matriculats dos fills/es a les escoles 
bressol municipals

 Famílies que tinguin un infant en acolliment

3) 15% del tram de la tarifa que correspon a la família, en alguna de les situacions 
següents:

 Famílies amb infants amb certificat de reconeixement de discapacitat igual o 
superior al 65%

 Famílies que a l’inici del curs escolar tindran matriculats tres fills/es a les escoles 
bressol municipals

Proposta de redactat:

2) 50% del tram de la tarifa que correspon a la família, en alguna de les situacions 
següents:

 Famílies amb infants amb certificat de reconeixement de discapacitat igual o 
superior al 33%

 Famílies que a l’inici del curs escolar tindran matriculats dos fills/es a les escoles 
bressol municipals

 Famílies que tinguin un infant en acolliment

3) 75% del tram de la tarifa que correspon a la família, en alguna de les situacions 
següents:

 Famílies amb infants amb certificat de reconeixement de discapacitat igual o 
superior al 65%

 Famílies que a l’inici del curs escolar tindran matriculats tres fills/es a les escoles 
bressol municipals



ORDENANÇA FISCAL 3.4. TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR 
D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS QUE AFECTIN A LA 
GENERALITAT O A UNA PART IMPORTANT DE VEÏNAT.

Esmena 21

Article 2 Fet imposable

Redactat actual:

1. Consisteix el fet imposable de taxa el gaudiment, utilització o aprofitament especial
del  sòl,  subsòl  o  vol  de  terrens  d’ús  públic  municipals,  amb independència  de  la
titularitat  de  les  xarxes,  per  part  d’empreses  explotadores  de  serveis  de
subministraments  o  telecomunicacions,  per  qualsevol  mena  de  títol,  que  resultin
d’interès general o afectin la Generalitat o una part important del veïnat, incloent-hi
tant les empreses distribuïdores i les empreses comercialitzadores.

2. Es consideren prestat en les vies públiques municipals els serveis que, per la seva
naturalesa, requereixin la utilització, gaudiment o aprofitament del subsòl, sòl i vol de
les pies públiques municipals, encara que la seva facturació es realitzi a persones o
entitats residents o domiciliades en altres municipis.

Proposta de redactat:

1. Consisteix el fet imposable de taxa el gaudiment, utilització o aprofitament especial
del  sòl,  subsòl  o  vol  de  les  vies  públiques  municipals,  amb  independència  de  la
titularitat  de  les  xarxes,  per  part  d’empreses  explotadores  de  serveis  de
subministraments  o  telecomunicacions,  per  qualsevol  mena  de  títol,  que  resultin
d’interès general o afectin la Generalitat o una part important del veïnat, incloent-hi
tant les empreses distribuïdores i les empreses comercialitzadores.

2. Es consideren prestat en les vies públiques municipals els serveis que, per la seva
naturalesa, requereixin la utilització, gaudiment o aprofitament del subsòl, sòl i vol de
les vies  públiques municipals, encara que la seva facturació es realitzi a persones o
entitats residents o domiciliades en altres municipis.

Esmena 22 addició:

Article 2 Fet imposable

3 No s’inclourà en la meritació de la taxa els serveis de telefonia mòbil corresponents
a l’ordenança fiscal 3.6. taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.

Esmena 23 addició:

Article 6 Quota tributària.

2. No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes
següents: 



a) Les subvencions d'explotació o de capital, tant públiques com privades, que 
les empreses poden rebre. 
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin com-
pensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els
ingressos bruts definits en l'apartat anterior. 
c) Els treballs realitzats per l'empresa amb vista a l’immobilitzat. 
d) El valor màxim dels seus actius a conseqüència de les regularitzacions que 
facin dels seus balanços, a l'empara de qualsevol norma que es pugui dictar. 
e) Les quantitats procedents d'alienacions de béns i drets que formen part del 
seu patrimoni. 
f) Les quantitats que puguin rebre per donació, herència o qualsevol altre títol 
successori. 

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes per efectuar els subministraments han de 
deduir dels seus ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres empre-
ses en concepte d’accés o interconnexió a les seves xarxes. Les empreses titulars 
d’aquestes xarxes hauran de computar les quantitats rebudes per tal concepte entre 
els seus ingressos bruts de facturació. 

4. Els ingressos a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article s'han de minorar exclusi-
vament per: 

a) Les partides incobrables determinades d'acord amb allò que disposa la nor-
mativa reguladora de l'impost de societats. 
b) Les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que 
hagin estat objecte d'anul·lació o rectificació. 

5. L’import derivat de l’aplicació d’aquest règim no podrà ser repercutit als usuaris
dels serveis de subministrament.

Esmena 24 addició:

Article 7 Declaració.

Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als 
titulars de
les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de
la present
Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o en-
titat propietària de
la xarxa utilitzada.

 La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest ar-
ticle
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’arti-
cle 27 de la Llei
general tributaria.

Esmena 25 addició:

Règims especials

Article 7 bis 



L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents 
títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de 
satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels 
seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament en compliment de l’article 4 de la 
LLEI 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Companyia Telefònica Nacional 
d’Espanya.

Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa 
regulada en aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles España S.A. està 
subjecta a la taxa, en el termes regulats a l’article 5 de la present ordenança.

Esmena 26 addició:

Proposta d'addició:

Article 13. Infraccions i sancions

La manca de presentació de forma complerta i correcta de les declaracions i documents 
necessaris per poder practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció 
tributària tipificada en l’article 192 de la Llei General Tributària i es sancionarà segons el 
que disposa aquest article.



ORDENANÇA FISCAL 3.6. TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ES-
PECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 
SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

Esmena 27

Proposta d'addició:

Article 9. Infraccions i sancions

La manca de presentació de forma complerta i correcta de les declaracions i documents 
necessaris per poder practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció 
tributària tipificada en l’article 192 de la Llei General Tributària i es sancionarà segons el 
que disposa aquest article.



ORDENANÇA FISCAL 3.7 TAXA PER APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FA-
VOR D’EMPRESES TRANSPORTISTES D’ENERGIA ELÈCTRICA

Esmena 28

Proposta d'addició:

Article 2 (bis)  Definicions i Excepcions.

1. A l'efecte de la present ordenança s'entén per domini públic municipal tots els béns 
d'ús o servei públic i els terrenys comunals o pertanyents al comú de veïns, exceptu-
ant-se per això els denominats béns patrimonials. En particular, les muntanyes comu-
nals, els camins, parcs i estanys, ponts i altres obres públiques d'aprofitament o utilit-
zació generals la conservació de la qual i policia siguin de la competència de l'entitat 
local.

2. Queden exceptuats, si escau de les tarifes d'aquesta ordenança i per tant fora de 
l'aplicació de les mateixes les utilitzacions privatives o aprofitaments especials del 
subsòl, sòl i vol de la via pública urbana que siguin objecte d'una altra ordenança, així 
com, la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de les vies pú-
bliques urbanes de les empreses explotadores de serveis i subministraments a la ma-
jor part del veïnat que siguin objecte d'una altra ordenança.

3. Les empreses explotadores de serveis i subministraments a la major part del veïnat 
que siguin objecte d'una altra taxa per la utilització privativa o aprofitament especial 
del subsòl, sòl i vol de les vies públiques urbanes, només hauran de tributar en la pre-
sent taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol de la 
resta del domini públic municipal exceptuant les vies públiques urbanes.

4. Les taxes regulades en aquesta Ordenança són compatibles amb l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i amb altres taxes que tingui establertes, o pugui 
establir l'Ajuntament, per prestació de serveis o realització d'activitats de competència
local.



ORDENANÇA FISCAL 2.7. TAXA PER CEMENTIRI.

Esmena 29

Redactat actual: 

Article 5 Bonificacions i reduccions. 

1. El trasllat, a petició dels titulars, de les restes ubicades en nínxols de 5ª fila del dep. de
Sant Crist, al dep. de Sant Anàstasi, en nínxols de la mateixa alçada i condicions, tindran
una reducció del 50% sobre la taxa vigent. 

2. La concessió de nínxols que ja hagin estat utilitzats tindran un coeficient corrector de
0,6

Proposta de redactat: 

Article 5 Bonificacions i reduccions. 

1. El trasllat, a petició dels titulars, de les restes ubicades en nínxols de 5ª fila del dep. de
Sant Crist, al dep. de Sant Anàstasi, en nínxols de la mateixa alçada i condicions, tindran
una reducció del 50% sobre la taxa vigent. 

2. La concessió de nínxols que ja hagin estat utilitzats tindran un coeficient corrector de
0,6

3. Gaudiran d'una bonificació del 25% en el pagament de la taxa, les persones contribu-
ents que tinguin uns límits de renda, en relació amb la unitat familiar, segons el quadre se-
güent:

Membres de la
unitat familiar

Límit ingressos

1 7.967,68

2 10.357,98

3 12.748,29

4 15.138,59

5 17.528,90

6 19.919,20

Més de 6 22.309,50

La bonificació s’aplicarà sempre que ni la persona titular de la concessió, ni cap de les
persones de la seva unitat  familiar,  posseeixin altres immobles i  propietats excepte el
propi habitatge, aparcament o traster.



ORDENANÇA FISCAL 4.2. PREU PÚBLIC PER LA RECOLLIDA I GESTIÓ DELS RESI-
DUS COMERCIALS

Esmena 30

Proposta d'addició:

Article 8 Reduccions i Bonificacions

Els titulars de les activitats de qualsevol tipus que acreditin eliminació del plàstic d’un sol
ús en els embalatges de confecció pròpia tindran una bonificació del 25% de la taxa amb
un màxim de 300€ anuals.

Esmena 31

Proposta d'addició:

Article 8 bis recàrrec

Els establiments de venda a públic de qualsevol tipologia que lliurin bosses de plàstic d’un
sol ús als clients per al transport dels bens de consum, tant amb regim de pagament o 
gratuïtament, tindran un recàrrec del 50% de la taxa. Aquest recàrrec no està subjecte a la
limitació de quota màxima exigible, per una sola activitat recollida al quadre de tarifes de 
l'article 7 de la present ordenança.


