EDICTE Núm. 19/2017
El Ple d'aquest Ajuntament ha aprovat provisionalment, i definitivament si escau, la següent
creació i la següent modificació d’ordenances fiscals que hauran de regir a partir de la
publicació de la seva aprovació definitiva:
- Creació de l'ordenança fiscal núm. 17 reguladora de les visites i altres activitats
culturals al Parc dels Búnquers de Martinet.
- Nova ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per prestació del servei de
gestió de residus municipals, que deixarà derogada i sense efecte l’anterior
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per recollida d'escombraries.
Per això, d'acord amb els articles 49.b) i 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; 17 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 178 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
els acords provisionals s'exposen al públic durant un termini de 30 dies hàbils comptats a
partir de la publicació d'aquest edicte al BOP de Lleida, per tal que tothom que tingui un
interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pugui examinar l'expedient a la Secretaria de l'Ajuntament durant hores d'oficina i
presentar les al·legacions i les reclamacions que consideri adients.
Si transcorre aquest termini i no se'n presenta cap, l'acord s'elevarà automàticament a
definitiu en compliment del que estableix l’article 17.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, i es
publicaran els textos corresponents al BOP de Lleida.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
Martinet, 6 de novembre de 2017
L'ALCALDE,

Josep Castells i Farràs

NOVA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA LA TAXA PER LES
VISITES I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS AL PARC DELS BÚNQUERS
DE MARTINET
7è. IMPOSICIÓ DE LA TAXA PER VISITES AL PARC DELS BÚNQUERS DE MARTINET I
APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
Primer. Imposar la taxa per les visites i altres activitats culturals al Parc dels Búnquers de
Martinet, i aprovar provisionalment, i definitivament si escau, l'ordenança fiscal corresponent
núm. 17, d'acord amb el text que figura degudament diligenciat a l'expedient.
Aquesta ordenança s’aplicarà a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva al BOP
de Lleida amb incorporació del seu text íntegre.
Segon. Ordenar l'exposició pública del present acord durant un termini de 30 dies mitjançant
un anunci publicat al BOP de Lleida i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i a la secció
d’anuncis de la web municipal, amb inclusió del text de la modificació aprovada tant en
l’anunci de la web com en el tauler d’anuncis municipals. Qui tingui un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
En el cas que no es presenti cap reclamació contra la imposició i ordenació aprovades dins
el període d'exposició pública, l'acord i text adoptats quedaran aprovats amb caràcter
definitiu sense necessitat de nova resolució expressa per part d'aquest Ple.
Tercer. Un cop sigui definitiu el text de la nova ordenança fiscal objecte d'aquest acord,
s'haurà de trametre còpia de tot l'expedient administratiu al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern de
l’Estat a Lleida, i també caldrà publicar íntegrament el text de l’ordenança fiscal
definitivament aprovada al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis i a la web municipal.
Quart. Facultar l'Alcalde per tal que faci els tràmits i les actuacions adients per donar
compliment al present acord.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA LA TAXA PER LES VISITES I ALTRES
ACTIVITATS CULTURALS AL PARC DELS BÚNQUERS DE MARTINET
Article 1.- Fonament i naturalesa
1. En ús de les facultats previstes als articles 105 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 27 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i de forma més concreta als articles 57 i 20.4.w) del
Reial decret Legislatiu 2/2004 abans esmentat, aquest Ajuntament estableix la taxa per
visites, serveis i activitats de la col·lecció oberta al públic del Parc dels Búnquers de Martinet,
que es regirà per aquesta ordenança.
2. Les normes reguladores d’aquesta taxa i de l’aprofitament, servei o activitat al que es
refereix seran aquelles que l’Ajuntament determini i les que s’inclouen en la present
Ordenança, sense perjudici de la regulació aplicable amb caràcter general.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueixen les visites guiades, serveis i activitats del Parc
dels Búnquers de Martinet, en grup o de forma individual, en els termes especificats en les
quotes tributàries contingudes a la present Ordenança i en general l’ús de qualsevol dels
serveis que regula aquesta taxa.
No constitueix fet imposable els actes organitzats o coorganitzats per aquest ajuntament. En
el cas de coorganització, les obligacions i contraprestacions s’hauran d’establir en el conveni
o pacte corresponent.
Article 3. Subjectes passius obligats al pagament
1. Són subjectes passius obligats al pagament de la de la taxa, en concepte de contribuents,
les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei general tributària que sol·licitin o resultin beneficiaris o afectades, per les visites, serveis
o activitats que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris els subjectes passius, persones físiques i jurídiques
determinades com a tals a la Llei general tributària.
2. En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari es donarà
acompliment a allò que disposen els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, i resta de normativa concordant.

Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança per a cadascun dels diferents
serveis o activitats és la fixada a les següents tarifes:
€/persona*
Visita guiada
8,00 €
Visita guiada majors de 65 anys i pensionistes
6,00 €
Visita guiada amb Carnet jove
6,00 €
Visita guiada estudiants acreditats
6,00 €
Visita guiada docents acreditats
6,00 €
Visita guiada adults de família nombrosa o monoparental acreditada
6,00 €
Visita guiada persones amb discapacitat acreditada
6,00 €
Visita guiada infantil de 5 a 12 anys (acompanyats dels pares o tutors)
2,00 €
Visita guiada grups organitzats
5,00 €
Projecció audiovisual sense visita guiada
3,00 €
Nit dels Búnquers adults anticipada
8,00 €
Nit dels Búnquers adults en taquilla
10,00 €
Nit dels Búnquers infantils
2,00 €
El nombre mínim de persones per ser considerat grup organitzat als efectes de la present
ordenança és de 15 persones.
VISITES I ALTRES SERVEIS

SESSIONS FOTOGRÀFIQUES, FILMACIONS I SIMILARS
€
Realització de reportatges fotogràfics fins a 2 hores
25,00 €
Realització de reportatges fotogràfics de més de 2 hores fins 1 dia (horari de
visita pública)
60,00 €
Realització de vídeos, anuncis comercials, filmacions i rodatges fins a 2
hores
50,00 €
Realització de vídeos, anuncis comercials, filmacions i rodatges de més de 2
hores fins 1 dia (horari de visita pública)
100,00 €
- La quota dels serveis de sessions fotogràfiques, filmacions i similars cobreix a més de
l'entrada, la neteja ordinària i l’assistència del personal del Parc dels Búnquers.
Si es produeixen despeses addicionals s'hauran de satisfer directament.
€
Punt Avui
2x1
2x1
La Vanguardia
2x1
Amics de Lleida
Forfait Sensacions Adults
4,00 €
Forfait Sensacions Infantils
1,25 €
- També tindran cabuda d'altres promocions acordades de manera puntual amb finalitat
cultural i/o promocional i per fomentar, en sentit ampli, les visites.
CONVENIS I ALTRES PROMOCIONS

ENTRADES GRATUÏTES
Escoles del municipi
Carnet Súper 3
Jornades de portes obertes
Veïns empadronats al municipi
Infants menors de 5 anys
Acompanyant en els grups (màxim 1 per grup)
En tot cas, per gaudir d’aquests descomptes i gratuïtats és imprescindible l’acreditació de la
circumstància respectiva segons correspongui.
Els preus reduïts i les altres promocions establerts en aquest article no són acumulables
entre si, i en cas de concórrer més d'una circumstància s'aplicarà la tarifa més beneficiosa
pel visitant.
Article 6. Altres condicions
1. En el cas de visites, o activitats a grups organitzats serà necessària sempre la prèvia
concertació de la visita.
2. Les visites al Parc dels búnquers de Martinet es realitzaran sempre en l’horari estipulat,
respectant la senyalització i les indicacions dels guies i personal autoritzat, en grups de no
més de 30 persones.
3. És obligatori l'ús de casc durant la visita als búnquers.
4. No es permet menjar, beure o fumar, així com tampoc l'entrada d'animals de companyia,
excepte que es tracti de gossos pigall.
5. L'organització del Parc dels Búnquers no es fa responsable de la utilització indeguda de
les instal·lacions ni de la pèrdua d'objectes personals.
Article 7. Indemnitzacions per la destrucció o deteriorament
1. Quan la utilització del servei o dels seus elements provoqui la destrucció o deteriorament
del domini municipal per part del beneficiari, aquest queda obligat al reintegrament del cost
total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació, previ dipòsit del seu
import.
2. Si els danys fossin irreparables, l'ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor
dels béns destruïts o a l’import de la deterioració dels danyats.
3. Correspondrà als Serveis Tècnics municipals la valoració dels danys produïts i es
notificarà als interessats de forma individualitzada.

4. L'Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i
reintegraments a què es refereix aquest apartat.
Article 8. Acreditació i període impositiu
1. La taxa s'acredita i per tant neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la prestació dels
serveis o activitats especificats en les anteriors tarifes mitjançant l'entrada o visita al Parc
dels Búnquers de Martinet.
2. Els imports corresponents es liquidaran d’acord amb el sistema d’ingrés directe o per
autoliquidació. Els obligats al pagament han de fer efectiva la taxa que correspongui al
mateix moment d’adquisició de les entrades, sense perjudici de la forma de pagament que
s'estipuli al moment de fer la reserva.
Article 9. Infraccions i sancions
1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, d’acord amb el que es preveu a l’article 11 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, s’aplicarà el que disposen els articles 181 i següents de
la Llei 58/2003, de 18 de desembre, General Tributària, i també les disposicions que la
complementin i despleguin.
2. El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització
conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició Final. Entrada en vigor
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i romandrà en vigor fins la seva modificació o
derogació expresses.
_______________________________________________________

NOVA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
2n. APROVACIÓ NOU TEXT DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Primer. Imposar la nova taxa per prestació del servei de gestió de residus municipals, i
aprovar provisionalment, i definitivament si escau, el text d’aquesta nova Ordenança fiscal
núm. 9 d'acord amb el text que figura degudament diligenciat a l'expedient:
Aquest nou text serà d'aplicació a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva al
BOP de Lleida amb incorporació del nou text definitivament aprovat.
Segon. Ordenar l'exposició pública del present acord durant un termini de 30 dies hàbils
mitjançant un anunci publicat al BOP de Lleida i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i a la
secció d’anuncis de la web municipal i tauler de la seu electrònica, amb inclusió del text
íntegre de la nova ordenança aprovada en l’anunci de la web i en el de la seu electrònica.
Tothom que tingui un interès directe o resulti afectat en els termes previstos a l’article 18 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimi
oportunes.
En el cas que no es presenti cap reclamació contra la nova imposició i ordenació aprovades
dins el període d'exposició pública, l’acord i text adoptats quedaran aprovats amb caràcter
definitiu sense necessitat de nova resolució expressa per part d'aquest Ple.
Tercer. Un cop sigui definitiu el nou text objecte d'aquest acord, s'haurà de trametre còpia de
tot l'expedient administratiu als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Governació
de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Lleida, i també caldrà publicar
íntegrament la nova ordenança aprovada al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis i a la web
municipal i seu electrònica.
Quart. Fer constar que quan la present aprovació sigui vigent, quedarà derogat i sense
efecte el text de l'anterior ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per recollida
d'escombraries.
Cinquè. Facultar l'Alcalde per tal que faci els tràmits i les actuacions adients per donar
compliment al present acord.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.
Article 1. Fonament i naturalesa.
1. A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de
29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de
recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present
Ordenança.
I.- TAXA PEL SERVEI DE RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA DE RECOLLIDA, TRANSPORT I
TRACTAMENT DE RESIDUS DOMÈSTICS.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència
de les activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a
conseqüència d’activitats domèstiques.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, que siguin titulars dels habitatges situats en els llocs, places, carrers o
vies públiques de qualsevol tipus o llocs en què el servei es realitzi, bé sigui a títol de
propietari o d’usufructuari.
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.
Aquests subjectes passius poden repercutir, si escau, les quotes en els respectius usuaris
dels seus drets.
3. Als efectes d’aquest article es consideren com a titulars 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 sempre que així s’indiqui expressament pel
subjecte passiu.
Article 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari es donarà
acompliment a allò que disposen els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, i resta de normativa concordant.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
4. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d'habitatge o local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
2.1. Habitatges:

Per cada habitatge o apartament unifamiliar

€/any
72,30

Article 6. Acreditament i període impositiu
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de gestió de residus
domèstics en els carrers o llocs on figurin els habitatges dels contribuents subjectes a
aquesta taxa.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer
dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici en la recepció del servei, cas en el que el període impositiu s’ajustarà per
mitjà de prorrata a aquesta circumstància per trimestres naturals amb inclusió d'aquell en
què es produeixi l'inici en la recepció dels serveis.
Article 7. Règim de declaració i ingrés

1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la
taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a
aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que
els correspongui, segons el que estableix el punt 2 de l’article anterior.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi produït
la variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que s'aprovi i s'anunciï per
part de l’Ajuntament o de l'organisme que en tingui delegada la competència recaptatòria.
II.- TAXA PEL SERVEI, DE RECEPCIÓ VOLUNTÀRIA, DE RECOLLIDA, TRANSPORT I
TRACTAMENT DELS RESIDUS COMERCIALS.
Article 8. Fet imposable
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat
d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus, la recollida, transport i tractament
dels residus comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la
prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.
b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per
l’activitat pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les
oficines i de la resta d'establiments, així com de la resta del sector serveis.
Article 9. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a
l’article 8 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que:
a) Sol·licitin la prestació del servei.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics
generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent de
l'establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un gestor

autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquesta acreditació
s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora
del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.
Per a exercicis successius, aquesta acreditació s’haurà d’efectuar abans de l’1 de febrer de
cada any.
3. Cas que no es porti a terme l’anterior acreditació en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i domèstics
generats per les indústries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament que té
establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí
regulada.
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals
on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 10. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària.
2. En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari es donarà
acompliment a allò que disposen els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, i resta de normativa concordant.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
4. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 11. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament
de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat
generadora del residu.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epígrafs i grups
Epígraf primer. Allotjaments

€/any

A) Hotels, motels, hotels-apartaments de dues o més estrelles, per cada 25
places o fracció
B) Cases de Colònies
C) Establiments de turisme rural

282,00
282,00
138,00

Epígraf segon. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i cooperatives
B) Magatzems a l’engròs d’aliments i begudes
C) Peixateries, carnisseries, fruiteries i botigues semblants

168,00
168,00
168,00

Epígraf tercer. Altres comerços i botigues
A) Altres comerços i botigues no alimentaris

138,00

Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars i altres de similars

282,00
168,00

Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
A) Tanatori
B) Perruqueries
C) Altres establiments i activitats industrials no tarifades (tallers mecànics,
fusteries i similars)

168,00
168,00
168,00

Epígraf sisè. Despatxos de professionals, oficines bancàries i d’altres activitats
A) Per cada despatx professional o de serveis mèdics o similars
B) Per cada oficina o delegació bancària
C) Altres locals, establiments o activitats no expressament tarifats

168,00
168,00
138,00

Article 12. Acreditament i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus
comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte
en els supòsits d’inici en la recepció del servei, cas en el que el període impositiu s’ajustarà
per mitjà de prorrata a aquesta circumstància per trimestres naturals amb inclusió d'aquell en
què es produeixi l'inici en la recepció dels serveis.

Article 13. Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin o rebin la prestació del servei
de recollida transport i tractament de residus comercials vindran obligats a practicar
l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de
formular la sol·licitud del servei.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del
servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el
període que aquest determini.
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 9.2 de la present Ordenança que
figuressin a 31 de desembre de cada any com a subjectes passius de la taxa per recollida,
transport i tractament de residus i no acreditin la contractació del servei de gestió del residu
amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa
establerta en la present Ordenança, aprovi l’Ajuntament.
Article 14. Infraccions i sancions.
1. En els casos d’incompliment de les obligacions establertes a aquesta Ordenança o
normativa reguladora de l’exacció, d’acord amb el que es preveu a l’article 11 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, 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.
2. La imposició de sancions mai no impedeix la liquidació i el cobrament de les quotes
meritades no prescrites.
Article 15. Gestió per delegació.
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment
en la Diputació de Lleida o en els organismes que en depenen, les normes contingudes als
articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
En cas de delegació, totes les actuacions de gestió i recaptació que es duguin a terme
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals.
2. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i romandrà en vigor fins la seva modificació o
derogació expresses.
________________________________________________

