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• Ordenança fiscal núm. 8. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
• Ordenança fiscal núm. 9. Taxa per la prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local.
• Ordenança fiscal núm. 10. Taxa per la prestació de Servei en la
piscina municipal.• Ordenança fiscal núm. 11. Taxa per la prestació del servei de
veu pública.
• Ordenança fiscal núm. 12. Taxa per expedició de documents
• Ordenança fiscal núm. 13. Taxa per llicencia d’obertura
d’establiments
• Ordenança fiscal núm. 14. Taxa de clavegueram
• Ordenança fiscal núm. 15. Taxa per recollida d’escombraries
• Ordenança fiscal núm. 16. Taxa llar d’infants
En compliment de l’article 17 de la Llei 39/1988 de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic
pel termini de trenta dies comptadors des de l’endemà de la
publicació d’aquest edicte al BOP, perquè tots aquells que
estiguin interessats puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que creguin oportunes, en el ben entès que
transcorregut el termini no n’ha estat presentada cap es
consideraran definitivament aprovades.
Seròs, 22 de novembre de 2007
L’alcalde, Gabriel Pena i Remolà

−♦−
AJUNTAMENT DE SOSES
EDICTE

10919

Expedient H-6/07 de modificació de crèdits número 5
Aprovat pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 25
d’octubre de 2007 l’expedient de modificació de crèdits núm.
5/2007 de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de
tresoreria de l’exercici 2006, s’exposa al públic, per mitjà
d’aquest edicte, a fi que durant el termini de quinze dies hàbils,
pugui ésser examinat aquest expedient a la Secretaria de
l’Ajuntament, i donat el cas, formular-se les reclamacions que
creguin oportunes els interessats legítims, d’acord amb el que
disposen els articles 112.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les
Bases de Règim Local i 177 i 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals
Soses, 6 de novembre de 2007
L’alcalde, Francesc Morreres Sisò

−♦−
AJUNTAMENT DE TORREBESSES
EDICTE

10995

Aprovació definitiva del reglament de l’aigua
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 17 de setembre de
2007, va aprovar inicialment el reglament del servei municipal
d’abastament d’aigua.
El projecte, juntament amb l’acord de Ple, es va sotmetre a
informació pública mitjançant edictes publicats al BOP núm.
137, de 25 de setembre, la Mañana del 27 i DOGC del 28, amb
simultània audiència a les organitzacions de consumidors i
usuaris més representatives.
Atès que no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, el text
del reglament ha quedat definitivament aprovat.
Contra l’aprovació definitiva d’aquest reglament, que posa fi a la
via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2
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mesos, comptats des del dia següent al de la publicació al BOP
del present edicte.
Torrebesses, 3 de juliol de 2007
L’alcalde, Mario Urrea Marsal
ANNEX
Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua de
l’ajuntament de Torrebesses
TÍTOL I
Disposicions Generals
Article 1. Objecte
1.1 L’objecte d’aquest reglament és regular el servei municipal
d’abastament d’aigua potable de Torrebesses dins del terme
municipal.
1.2 El servei es prestarà sota la modalitat de gestió directa sense
òrgan especial d’administració, assumint el risc el propi
Ajuntament.
Per al canvi en la forma de gestió del servei se seguirà el
procediment de l’article 188.5 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
1.3 En virtut de les disposicions en vigor, estan obligats a
disposar d’aigua potable en el seu interior tots els habitatges i
locals que serveixin per acollir persones residents en aquest
terme municipal. L’aigua es podrà utilitzar per les diverses
instal·lacions comercials i industrials ubicades en aquest terme
municipal.
Article 2. Tarifes
2.1 S’aplicaran les tarifes fixades a l’ordenança fiscal
corresponent; també s’haurà de satisfer el cost real i efectiu dels
serveis que es prestin que no figurin tarifats a l’ordenança fiscal.
TÍTOL II
Del subministrament
SECCIÓ 1A
Drets i obligacions
Article 3. Obligacions generals del servei
3.1 L’Ajuntament procurarà prestar el servei amb una qualitat i
quantitat suficient, amb caràcter permanent i amb el preu aprovat
per la Comissió de Preus de Catalunya, tot amb submissió
expressa al que estableixen la legislació vigent i aquest
reglament, llevat dels casos de força major.
3.2 En general, l’aigua potable per a habitatges serà
subministrada pels serveis d’aquest Ajuntament, el qual queda
obligat a subministrar-la a tota persona natural o jurídica que ho
sol·liciti, sempre que es compleixin els següents requisits:
a) Que les instal·lacions s’adaptin a allò previst en aquest
Reglament
b) Que l’habitatge o immoble quedi comprès dins de la
delimitació del terme municipal
c) Que, en cas de perllongament o ampliació de la xarxa, la
previsió d’augment de consum que se’n derivi, no suposi una
pèrdua excessiva de pressió que dificulti un subministrament
normal a la part alta del poble, segons l’informe tècnic
d) Que es disposi de connexió a la xarxa de clavegueram o fossa
asèptica, d’acord amb el punt següent
3.3 Els usuaris del servei municipal d’aigua potable s’hauran de
connectar obligatòriament a la xarxa de clavegueram mitjançant
la corresponent escomesa, quan els seus habitatges o
instal·lacions estiguin a menys de 100 metres de la xarxa.
En els altres casos, i mentre no s’ampliï la xarxa de clavegueram,
els usuaris hauran de disposar d’una fossa asèptica, la qual
hauran de mantenir de forma permanent i netejar com a mínim un
cop l’any.
3.4 Concretament, l’Ajuntament haurà de:
a) Subministrar el servei a tota persona que ho sol·liciti sempre
que sigui tècnicament i econòmicament factible i es compleixin
els requisits d’aquest reglament
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b) Informar dels detalls d’aquest reglament i de l’ordenança
fiscal aplicable a tots els usuaris que ho demanin
c) Mantenir l’aigua i les instal·lacions del servei en les degudes
condicions sanitàries i de servei
d) Col·laborar amb l’usuari en la solució de les incidències que el
subministrament pugui tenir
e) Instal·lar el comptador dels abonats
f) Les altres que es puguin derivar d’aquest reglament i de la
legislació aplicable
Article 4. Drets generals del servei
4.1 L’Ajuntament té els drets següents:
a) Percebre els preus fixats a l’ordenança fiscal
b) Comprovar i revisar les instal·lacions interiors dels usuaris i
ordenar l’adopció de les mesures adients en cas que l’esmentada
instal·lació interior pertorbi el servei o les seves instal·lacions
c) Els altres que es puguin derivar d’aquest reglament i de la
legislació aplicable
Article 5. Obligacions generals dels usuaris
L’usuari contractant d’una pòlissa té les següents obligacions:
a) Satisfer dins els terminis fixats l’import dels preus que
pertoquin segons l’ordenança fiscal; també pagar les quantitats
resultants de liquidacions complementàries fetes per ser errònies
o incorrectes les inicialment liquidades
b) Utilitzar l’aigua subministrada per l’Ajuntament, únicament i
exclusivament en la forma i pels usos fixats a la pòlissa
c) Abstenir-se d’establir o de permetre derivacions en la seva
instal·lació per al subministrament d’altres habitatges, locals o
immobles en general, que no estiguin inclosos a la pòlissa
d’abonament
d) La persona abonada té l’obligació de preveure i fixar al seu
càrrec les instal·lacions necessàries dins de l’immoble o local
subministrat, d’acord amb les característiques que s’indiquin per
l’Ajuntament, el qual es reserva el dret d’inspeccionar les
instal·lacions interior esmentades, les vegades que ho consideri
necessari, i d’ordenar les modificacions que calgui a càrrec de la
persona abonada, així com per les contingències de manca de la
pressió necessària
e) Respectar els precintes col·locats pel servei o per altres
organismes autoritzats
f) Utilitzar a les instal·lacions materials de composició que no
puguin alterar les condicions de potabilitat de les aigües
g) Perllongar o ampliar les xarxes de distribució i sanejament, si
aquesta i/o aquella no arribessin o passessin per la finca
d’ubicació de l’immoble, prèvia autorització de l’Ajuntament
h) Les altres que es puguin derivar d’aquest reglament o de la
legislació vigent
Article 6. Drets generals dels usuaris
L’usuari contractant d’un pòlissa tindrà els següents drets:
a) Consumir l’aigua en les condicions i quantitats normals per al
tipus d’habitatge, indústria o activitat d’acord amb la normativa
aplicable i la corresponent pòlissa
b) Contractar una pòlissa per al subministrament que necessiti,
d’acord amb el compliment dels requisits establerts en aquest
reglament
c) Satisfer dins els terminis fixats l’import dels preus que
pertoquin segons l’ordenança fiscal i els dels serveis prestats; en
cas que la liquidació inicialment feta tingui errades
ocasionalment per qualsevol motiu no imputable al propi usuari
o la seva negligència, tindrà dret a percebre l’import de la
diferència corresponent
d) Els altres que es puguin derivar d’aquest reglament i de la
legislació vigent
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SECCIÓ 2A
Ampliacions de la xarxa
Article 7. Ampliacions de la xarxa
En el supòsit que resultés necessària l’ampliació o perllongament
de la xarxa de distribució i/o de la de sanejament, se sol·licitarà
mitjançant instància a la qual s’acompanyarà la documentació
tècnica necessària, la qual haurà de preveure les obres i la
instal·lació de tots aquells elements de vàlvules, accessoris i
peces especials que són necessaris a tota xarxa de distribució.
Aprovades, executades i finalitzades les obres i transcorregut el
termini de garantia, que serà l’assenyalat per l’Ajuntament
d’acord amb l’informe tècnic, l’Ajuntament efectuarà la recepció
de les obres i es farà càrrec de la seva conservació i manteniment.
La resolució d’aprovació del perllongament de la xarxa
determinarà les característiques del material que s’emprarà,
ateses les futures previsions de subministrament a la zona.
SECCIÓ 3A
Contractació d’abonaments
Article 8. La pòlissa d’abonament
8.1 No es podrà subministrar aigua sense que l’usuari hagi
subscrit la corresponent pòlissa d’abonament, amb excepció dels
casos en que així ho preveu aquest reglament.
8.2 Cada habitatge singularment considerat, local, explotació o
indústria haurà de tenir, com a norma general, una pòlissa
d’abonament individualitzada.
8.3 En cas que la pòlissa se sol·liciti per a ús domèstic en un
edifici de nova construcció, s’haurà d’acreditar prèviament
l’obtenció de la llicència municipal de primera ocupació i de la
cèdula d’habitabilitat, i presentar el butlletí de l’instal·lador.
Pel cas de necessitar el subministrament per a la realització
d’unes obres, s’haurà d’acreditar l’obtenció de la llicència
municipal d’obres.
8.4 Les pòlisses se subscriuran amb una durada fins al 31 de
desembre de l’any natural, i s’entendran tàcitament prorrogables
d’any en any sempre que qualsevulla de les dues parts no
comuniqui expressament per escrit a l’altra i amb un preavís
mínima d’un mes, la voluntat de donar finalitzada la relació
contractual.
8.5 El contingut concret de la pòlissa serà aprovat per decret
d’Alcaldia, així com les seves modificacions.
8.6 Les pòlisses seran subscrites per l’alcalde en nom i
representació de l’Ajuntament i el futur usuari del servei.
8.7 El contingut de la pòlissa s’entendrà modificat sempre que
així ho imposin disposicions legals o reglamentàries.
8.8 En cas d’haver causat baixa en el servei ja sigui per
suspensió, causa imputable a l’abonat o per qualsevol altra causa,
només es podrà fer la represa del subministrament mitjançant una
nova sol·licitud i signatura d’una pòlissa subjecta a les
condicions vigents al moment de la signatura.
8.9 L’Ajuntament podrà negar-se a subscriure la pòlissa en els
casos següents:
a) Quan el sol·licitant no accepti íntegrament el contingut fixat de
la pòlissa d’abonament o les condicions derivades d’aquest
reglament o de la resta de normativa aplicable
b) Quan l’immoble o les instal·lacions del peticionari no
compleixin les condicions i requisits tècnics i legals
c) Quan el peticionari hagi deixat pendent de satisfer imports
liquidats per l’Ajuntament en concepte del servei d’abastament
d’aigua corresponent a una altra pòlissa. Quan es facin efectius
els deutes corresponents cessarà aquesta restricció
d) Aquesta limitació és real, per la qual cosa també s’aplica als
adquirents de l’immoble al qual afectin les liquidacions
impagades
8.10 La pòlissa, en tot cas, tindrà una clàusula que determinarà
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que la falta de pagament dels rebuts de la taxa pel
subministrament d’aigua es produeix com a renúncia a què se li
continuï prestant el servei.
8.11 L’Ajuntament contractarà sempre amb els seus abonats amb
la reserva que siguin concedits els permisos necessaris per poder
efectuar les instal·lacions que requereixin els subministraments
que pren al seu càrrec, així com les autoritzacions administratives
necessàries per a l’ús de l’habitatge o local a subministrar.
Article 9. Titularitat de la pòlissa
9.1 El titular de la pòlissa d’abonament serà la persona que el
sol·liciti.
9.2 Cas de serveis comuns als veïns d’una escala, com la
calefacció, l’aigua calenta o altres serveis comuns i pel control de
cisternes generals que alimentin grups de pressió, se subscriurà
una pòlissa d’abonament general amb la comunitat
independentment de les contractades amb cadascun dels
propietaris de forma particular si és el cas.
9.3 En cas d’edificis amb diversos habitatges i/o locals, si no és
possible de subministrar a tots els abonats per connexió directa
individual des d’una bateria de comptadors situada a la planta
baixa, l’Ajuntament podrà exigir una pòlissa general
d’abonament.
En aquest cas, aplicarà tantes quotes de conservació com
habitatges, locals o dependències susceptibles de servir-se del
subministrament hi hagi, i repercutirà el consum efectiu a
prorrata.
9.4 En els casos en què el subministrament s’hagués establert a
nom del titular de l’immoble i es transmetés o alienés la seva
titularitat a favor d’una altra persona, als efectes de poder
continuar el subministrament, caldrà que es comuniqui aquest
canvi a l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes comptat a
partir de la data de la transmissió.
El nou propietari haurà de subscriure la pòlissa corresponent. En
cas contrari l’Ajuntament podrà considerar extingit el contracte i
per tant no efectuar el subministrament.
SECCIÓ 4A
Condicions del subministrament
Article 10. El subministrament
10.1 L’Ajuntament ha d’adoptar les mesures adients per tal de
garantir el subministrament fins a la connexió de cada abonat.
10.2 El subministrament serà autoritzat per l’Ajuntament, previ
compliment dels següents requisits:
a) Sol·licitud de la persona interessada
b) Signatura de la pòlissa de subministrament
c) Pagament de la fiança de l’Institut Català del Sòl
d) Autorització de connexió a l’escomesa
e) Instal·lació del comptador
10.3 Hom podrà entendre autoritzat definitivament el
subministrament d’ençà de la notificació de l’alta al padró fiscal
de la taxa de subministrament d’aigua.
10.4 A més, per tal d’obtenir aquest subministrament es requerirà
una instal·lació integrada per:
1. Clau presa d’aigua: haurà d’estar instal·lada sobre la canonada
de la xarxa general de distribució i obrirà el pas de l’aigua a la
presa, només podrà ésser maniobrada per personal de
l’Ajuntament, i s’haurà de col·locar a totes les prolongacions que
es facin a partir d’ara de més de 50 ml.
2. Xarxa interior particular.
3. Xarxa exterior particular.
4. Comptador.
10.5 En cas que les esmentades instal·lacions propietat de
l’usuari no reuneixin les degudes condicions de seguretat,
l’Ajuntament podrà denegar el subministrament, previ
requeriment per a què faci les correccions adients.
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10.6 La sol·licitud serà una instància signada pel titular que ho
hagi de ser de la pòlissa, on es faci constar:
- Situació de la instal·lació dels comptadors.
- Nombre d’habitatges o locals comercials o industrials.
- Constància del coneixement i acceptació expressa del que
disposa aquest reglament.
- Acreditació d’haver obtingut la cèdula d’habitabilitat i la
llicència municipal de primera ocupació o la llicència d’obres, si
s’escau.
La instància i la resta de documentació adjunta podrà ser
informada pels serveis tècnics municipals per si volen fer
qualsevol esmena o donar instruccions específiques a la vista de
les circumstàncies particulars de cada cas.
10.7 El subministrament serà permanent amb excepció del casos
en què la pòlissa especifiqui el contrari. El servei no es podrà
interrompre, llevat dels casos següents:
a) Avaria de qualsevol de les instal·lacions del servei que faci
impossible el subministrament
b) Pèrdua o disminució del cabal disponible que provoqui
insuficiència en la dotació, acumulació o pressió de l’aigua
c) Execució d’obres de reparació, canvi o millora de les
instal·lacions
d) Altres casos de força major
Sempre que la interrupció es pugui prevenir, l’Ajuntament ho
raurà de comunicar amb la deguda anticipació als afectats
mitjançant anuncis fets per veu pública, tauler d’anuncis i, si és
possible, Internet. Només en els casos que per la seva naturalesa
exigeixin una intervenció immediata, es podrà prescindir
d’aquesta obligació de preavís.
En aquest casos l’usuari no tindrà dret a reclamar ni percebre cap
compensació.
Article 11. Usos de l’aigua
11.1 L’aigua subministrada només podrà tenir l’ús o usos per als
quals s’ha contractat el servei i en cap cas es podrà vendre o cedir
pels abonats excepte que es tracti de casos d’incendi.
L’abonat en cap cas podrà subministrar l’aigua a tercers sense
l’autorització expressa de l’Ajuntament, que podrà atorgar-la en
casos excepcionals i amb caràcter transitori.
11.2 El servei que presta l’Ajuntament té com a objecte preferent
satisfer les necessitats domèstiques de la població; els
subministrament per a usos industrials, agropecuari, de reg o
piscines, es faran només en la mesura en què sigui possible un
cop ateses les necessitats domèstiques.
En els usos no domèstics l’Ajuntament podrà rebaixar i fins i tot
suspendre el servei quan sigui imprescindible per atendre els
usos domèstics, sense contraure en cap moment l’obligació
d’indemnitzar, atès que aquests subministraments queden
condicionats i subordinats a les exigències del consum domèstic.
En cas que calgui efectuar restriccions en el subministrament,
s’aplicaran en primer lloc als regs dels jardins i finques d’esbarjo.
En cas de manca d’aigua per al servei general a la població el
consum quedarà limitat als metres cúbics que es fixin per Decret
de l’Alcaldia, tenint total prioritat el consum d’aigua per a
persones, per la qual cosa es podrà privar de subministrament a
finques o locals que no siguin únicament i exclusivament
habitatges. Les interrupcions totals o parcials en el
subministrament no donaran lloc a indemnitzacions per danys i
perjudicis.
Article 12. Subministrament per comptador
12.1 El subministrament d’aigua als abonats es mesurarà sempre
per comptador que s’haurà d’instal·lar en un lloc visible i
accessible des de la via pública.
12.2 El comptador haurà de ser d’un model i sistema aprovats per
l’Ajuntament i degudament homologats. En tot cas hauran de
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complir les normes bàsiques per a instal·lacions interiors de
subministrament d’aigua. L’elecció del tipus d’aparell, el seu
diàmetre i la seva localització exacta seran fixats
discrecionalment, i lliurats per l’Ajuntament tenint en compte les
característiques del subministrament que es tracti, el règim de la
xarxa i les condicions de l’immoble al que s’ha de subministrar.
L’Ajuntament serà el propietari del comptador, i el titular de la
pòlissa el responsable de la seva conservació.
Darrere del comptador s’instal·larà una aixeta de pas que l’abonat
tindrà a càrrec seu per tal de prevenir qualsevol eventualitat. Les
intervencions que hagi de fer l’Ajuntament per raó del mal
funcionament d’aquesta aixeta seran a càrrec de l’abonat
corresponent.
12.3 El comptador haurà d’estar precintat, i a l’abonat li està
rigorosament prohibit de manipular-lo. Tampoc no podrà
realitzar cap operació en la instal·lació que pugui alterar el
funcionament del comptador o l’exactitud de la mesura.
Qualsevol actuació en contra del que s’ha indicat podrà
comportar la suspensió del subministrament.
L’abonat té l’obligació de vetllar per mantenir el comptador en
bon estat de conservació i de funcionament, sense manipular-lo.
L’Ajuntament podrà efectuar-hi totes les verificacions que
consideri necessàries i també podrà substituir-lo per un altre.
L’abonat està obligat a facilitar al personal del servei l’accés al
comptador en qualsevol hora de normal relació amb l’exterior.
En els casos de mal funcionament o ruptura del comptador,
l’usuari haurà d’informar l’Ajuntament de l’esmentada anomalia
en el termini de 10 dies des del dia en què ho sàpiga. En aquest
cas s’haurà de procedir a l’aixecament del comptador i a la seva
reparació o canvi.
12.4 En qualsevol moment, tant l’usuari com l’Ajuntament,
podran sol·licitar una verificació del comptador per part dels
serveis i organismes competents. Si en resulta un mal
funcionament del comptador, es corregiran les liquidacions
d’acord amb els errors manifestats al dictamen resultant de la
verificació.
Les despeses i taxes de verificació seran assumides pel usuaris,
excepte en els casos següents:
a) Quan l’Ajuntament ordenés la verificació del comptador, i se’n
comprovés el bon funcionament
b) Quan resultés un mal funcionament del comptador en
perjudici del titular de la pòlissa
12.5 L’Ajuntament podrà efectuar els subministraments amb
comptadors divisionaris que mesuraran els consums particulars
de cada abonat o amb un comptador general que mesurarà la
totalitat dels consums de l’edifici, sens perjudici de la liquidació
de les quotes de conservació o mínimes i vigilància de la xarxa
pública independents per a cada abonat.
Article 13. Subministrament amb més d’un comptador
13.1. L’abonat que té un comptador general en el servei pot,
sobre la connexió que directament i exclusivament li abasta,
empalmar un altre comptador subscrivint una segona pòlissa,
sempre que l’Ajuntament ho consideri possible i oportú.
L’Ajuntament no contraurà cap responsabilitat en cas que per
insuficiència de la connexió els comptadors funcionin
deficientment; en aquest últim cas l’abonat quedarà obligat a
demanar la rescissió de la segona pòlissa abans esmentada, o bé
a col·locar una nova connexió amb el diàmetre adequat per tal de
regularitzar el funcionament d’ambdós comptadors sense que
això pugui ocasionar cap pertorbació del servei. Totes les
despeses originades per les circumstàncies contemplades
s’hauran d’assumir per l’abonat.
13.2 Sempre que sobre una única connexió hi hagin empalmats
dos o més comptadors del mateix abonat, seran solidaris entre si
en els seus drets i obligacions formant part d’un contracte únic
que per conveniències de l’abonat s’ha traduït en vàries pòlisses.
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Així, en el cas d’incompliment de qualsevulla de les pòlisses
contractades, la resta quedarà sotmesa a les mateixes mesures i
sancions que s’hagin d’aplicar a la primera.
SECCIÓ 5A
Instal·lacions exteriors
Article 14. Bateria de comptadors
14.1 En el cas que una sola escomesa hagi de subministrar aigua
a més d’un abonat en el mateix immoble, s’haurà d’instal·lar una
bateria capaç d’albergar els comptadors que necessita tot
l’immoble, encara que de moment només s’instal·lin part d’ells.
14.2 En la instal·lació de bateries de comptadors divisionaris, les
instal·lacions i els comptadors que s’emplacin sobre ells estaran
sota la diligent custòdia i responsabilitat dels propietaris de
l’immoble.
14.3 En cas d’instal·lació de bateria de comptadors divisionaris
aquesta quedarà situada en una habitació de fàcil accés i en la
planta baixa, d’ús comú en l’immoble, i una de les claus de
l’esmentada habitació es facilitarà a l’Ajuntament, per a la
lectura del comptador.
En aquestes instal·lacions els tubs que es posin hauran de ser
flexibles i amb una llargada suficient per poder efectuar les
operacions d’unió i canvi de comptador.
14.4 La contractació d’aquest serveis divionaris requerirà una
pòlissa individual per a cadascun dels comptadors.
Article 15. Connexió al servei
15.1 Com a norma general cada finca tindrà el seu propi ramal
independent. Aquesta connexió de servei enllaçarà amb la xarxa
de distribució en el punt més proper a l’immoble en la mesura en
què això sigui possible.
15.2 Per a fer l’efectiva connexió al servei s’ha d’haver donat
compliment a tots els requisits que exigeix aquest reglament per
al subministrament efectiu, signatura de la pòlissa d’abonament i
dipòsit de la fiança corresponent, si s’escau.
L’autorització de connexió al servei es produeix amb la signatura
de la pòlissa per part de l’Alcaldia. No obstant això, si per a
realitzar la connexió cal realitzar actuacions sotmeses a llicència,
l’autorització resta condicionada a la seva obtenció.
15.3 En cas que sigui necessari el subministrament per a la
realització d’unes obres, s’haurà d’acreditar l’obtenció de la
llicència municipal d’obres; en aquest cas s’atorgarà per
l’Alcaldia una autorització per a connectar a la xarxa, que en cap
cas no representarà una pòlissa d’abonament definitiva.
Aquesta modalitat permetrà des d’un principi la instal·lació que
després servirà per a l’immoble un cop construït.
Autoritzat el subministrament s’estarà al que disposa aquest
reglament per a les preses d’aigua i connexions, i es col·locarà un
comptador provisional per a obres.
Es practicarà una liquidació prèvia dels consums estimats,
basant-se en el cabal sol·licitat i el nombre d’hores d’utilització;
en aquest cas no es cobrarà fiança.
Els esmentats subministraments no seran definitius fins que no
s’obtingui la cèdula d’habitabilitat, la llicència municipal de
primera ocupació i el butlletí d’instal·lador.
Un cop finalitzades les obres el promotor o propietaris, caldrà
que comuniquin a l’Ajuntament l’obtenció de la cèdula
d’habitabilitat, moment a partir del qual la pòlissa d’abonament
provisional esdevindrà definitiva, si cap de les parts no ho
manifesta altrament.
15.4 Qualsevulla altra presa d’aigua que per les seues
característiques suposi la realització d’un subministrament
provisional d’aigua s’haurà de sol·licitar a l’Ajuntament fent
constar el cabal d’aigua necessari i els fins que es pretenent
aconseguir amb l’esmentat subministrament. En l’atorgament
d’aquest tipus de subministrament s’especificarà la seva durada.
El peticionari serà el responsable dels desperfectes que
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l’execució de les obres de connexió puguin ocasionar a la via
pública o a tercers. En relació als possible danys a la via pública,
haurà de dipositar prèviament a la Tresoreria Municipal una
fiança per tal de garantir la seva reposició, en l’import que fixin
els serveis tècnics municipals.
15.5 Un cop feta l’escomesa amb el compliment dels requisits
establerts, aquesta quedarà en propietat de l’abonat des del punt
de connexió a la canonada general fins a l’interior de l’edifici o
immoble.
El manteniment, reparació i conservació d’aquestes escomeses
fina a la seva connexió a la xarxa general seran sempre per
compte de l’usuari. Regiran les mateixes facultats d’inspecció,
control, autorització i exigència de fiança que l’Ajuntament té
per a les noves connexions. Igual regeix per a les reformes que es
vulguin fer.
15.6 Un cop finalitzats o rescindits la totalitat dels contractes de
subministrament servits per una mateixa connexió de servei i
transcorreguts tres mesos sense fer-ne cap ús, els ramals
d’escomesa resten a la lliure disposició de l’Ajuntament, el qual
podrà prendre les mesures que consideri adients.
Article 16. Realització de les connexions
16.1 L’escomesa és la canonada que uneix la xarxa municipal
general de distribució amb la instal·lació interior de l’immoble.
Travessa la part que tanca l’edifici per un forat fet pel propietari
o l’abonat de tal forma que el tub quedi solt i pugui dilatar-se
lliurement; no obstant l’anterior, el forat s’haurà de rejuntar de tal
forma que quedi impermeabilitzat. La fondària de les escomeses
serà de 70 a 80 cm per tal de protegir-les del fred.
16.2 L’aixeta de pas és la que situa el punt d’unió de l’escomesa
amb el tub d’alimentació interior, a prop de la portada dins
l’edifici immediatament abans del comptador.
Aquesta aixeta la maniobrarà l’abonat o el personal responsable
del local on estigui instal·lada, i la podrà tancar, sota la seva
responsabilitat, per deixar sense aigua la instal·lació interior de
l’edifici i prevenir qualsevol eventualitat.
L’Ajuntament també tindrà accés a aquesta aixeta. S’instal·larà
dins d’una cambra permeabilitzada construïda pel propietari o
abonat. Les intervencions que hagi de fer l’Ajuntament amb
motiu del mal funcionament d’aquesta aixeta seran a càrrec de
l’abonat.
16.3 El tub d’alimentació uneix l’aixeta de pas amb el comptador
o bateria de comptadors de l’edifici.
16.4 Si un copropietari ocupés un local de la planta baixa de
l’immoble, podrà contractar al seu càrrec una connexió
independent, prèvia autorització pel propietari o comunitat de
propietaris, però excepte que les dimensions de la finca
aconsellin el contrari, no podran tindre entrada per una mateixa
paret de la façana més de tres connexions, inclosa la contractada
pel propietari.
Els ramals d’escomesa per les boques d’incendis seran sempre
independents de les altres que pugui tindre la finca.
16.5 Tot usuari serà lliure per determinar el professional que li
realitzarà les obres de connexió, al seu càrrec, i amb revisió
posterior per part dels tècnics municipals.
16.6 Les característiques tècniques de la connexió seran fixades
pels serveis tècnics municipals segons la pressió de l’aigua, cabal
necessari, consum al ramal i situació del local. També s’haurà de
tindre present el que disposen les normes bàsiques per les
instal·lacions interiors de subministrament d’aigua i la
corresponent reglamentació tècnica i sanitària. El diàmetre de la
canonada de la presa d’aigua s’adaptarà a les necessitats reals
d’aigua de la finca i serà proporcional al número d’habitatges i
locals independents, i no representarà en cap cas, una secció
superior a 132,73 mm² per cada habitatge o local.
Si per a connectar s’han de fer trams de canonada particular
paral·leles a la xarxa pública, s’hauran de situar dins d’una banda
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entre 30 i 50 cm de l’alineació de façanes i, si és possible, dins la
voravia.
SECCIÓ 6A
Instal·lacions de mesura
Article 17. Instal·lacions interiors
17.1 La xarxa de distribució interior de l’abonat podrà ser
inspeccionada per l’Ajuntament per a verificar en qualsevol
moment que ha estat construïda i que es manté segons la
normativa aplicable, i evitar deficiències i defraudacions al
subministrament.
17.2 Les instal·lacions interiors corresponents a cadascuna de les
pòlisses d’abonament no podran ser empalmades a una xarxa o
canonada de distribució d’aigua d’altra procedència. Tampoc no
es podrà empalmar a cap instal·lació que derivi d’una altra
pòlissa, ni barrejar l’aigua del servei amb qualsevol altra. En
casos tècnicament justificats quan les instal·lacions industrials
necessitin subministrament propis, distribuïts conjuntament amb
l’aigua provinent del servei, es podrà autoritzar connexió sempre
que l’aigua no es destini al consum humà.
S’adoptin les mesures tècnicament suficients a judici de
l’Ajuntament per evitar retorns d’aigua cap a la xarxa pública.
17.3 En tot cas l’abonat haurà d’instal·lar els dipòsits
reglamentaris per a impedir el retorn de l’aigua a la xarxa.
Article 18. Dipòsits receptors de reserva
18.1 L’abonat podrà instal·lar sota la seva responsabilitat,
dipòsits receptors o reguladors que formaran part de la seva
instal·lació interior.
18.2 Aquest dipòsits seran tancats i s’hauran de mantenir
correctament nets i desinfectats. L’abonat respondrà de les
possibles contaminacions degudes a l’estat d’aquest dipòsits.
18.3 Hauran d’estar dotats dels sistemes automàtics i manuals
necessaris per evitar pertorbacions del funcionament dels
comptadors i pèrdues d’aigua, tot i que aquesta aigua que es perdi
haurà d’estar registrada per un comptador anterior.
18.4 La manca d’atenció en els aspectes esmentats seran
considerats com a pertorbacions del servei, a l’igual que la
instal·lació d’aixetes o vàlvules de bola que graduïn el cabal tant
baix que no sigui detectat pel comptador
Article 19. Equips de sobrepressió
19.1 També es podran instal·lar en els immobles equips de
pressió o qualsevol altre sistema que tingui per objecte millorar
la pressió del subministrament a diferents abonats servits per una
sola escomesa.
19.2 El procediment tècnic que s’empri haurà de garantir que
l’aigua passarà tota pels comptadors sense possibilitats de
defraudació o d’originar pertorbacions en la xarxa.
Són prohibides les bombes o mecanismes que aspirin l’aigua
directament de la xarxa general.
SECCIÓ 7A
Consum i facturació
Article 20. El consum
20.1 L’abonat consumirà l’aigua amb les condicions que
estableix aquest reglament i està obligat a usar tant les
instal·lacions pròpies com les del servei de tal forma que ha de
consumir l’aigua de forma racional i correcta, i evitar perjudicis
a la resta d’abonats.
20.2 S’entendrà per consum el que marqui el comptador; en cas
que l’ordenança fiscal corresponent fixi un mínim, s’entendrà per
consum aquest mínim per al cas que el comptador marqui una
quantitat inferior.
Una persona autoritzada per l’Ajuntament comprovarà les
quantitats marcades als comptadors i les anotarà al llibre
corresponent. L’abonat podrà comprovar que l’anotació feta és
correcta.
Si per avaria o mal funcionament d’un comptador no fos possible
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conèixer amb exactitud el consum, s’entendrà consumida la
mitjana entre el dos rebuts anteriors, al període en que
presumiblement s’ha produït l’avaria.
20.3 Si per causa imputable a l’usuari no fos possible la lectura
trimestral del comptador, la liquidació que es practiqués es faria
aplicant la tarifa vigent en el moment en què s’efectués la lectura.
20.4 El consum d’aigua de les fonts públiques es gratuït.
Aquestes s’utilitzaran de forma correcta; està prohibida la
connexió de mànegues o omplir dipòsits o recipients que siguin
transportats de qualsevol forma mecànica, amb excepció dels
casos de força major degudament justificats.
TÍTOL III
Interrupció i resolució del contracte
Article 21. Interrupció del subministrament per manca de
pagament de l’abonat
21.1 S’entendrà com a renúncia de l’abonat al subministrament,
el no fer efectives de forma puntual dins el període voluntari totes
les liquidacions que en concepte del servei presenti
l’Ajuntament.
21.2 No obstant això, si l’abonat ha fet recurs contra la liquidació
presentada, no es podrà tallar el subministrament fins que no
sigui resolta la reclamació.
21.3 En cas de manca de pagament, caldrà atorgar un termini de
15 dies hàbils al titular de la pòlissa, transcorregut el qual sense
haver satisfet la totalitat dels rebuts impagats, per decret
d’Alcaldia es podrà ordenar la interrupció del subministrament.
Si l’abonat formula recurs contra la interrupció, aquesta no es
podrà efectiva fins que s’hagi resolt el recurs, sempre que
s’hagués dipositat l’import de tots els rebuts que es deuen.
21.4 Un cop transcorreguts dos mesos des de la suspensió del
subministrament sense que l’abonat n’hagi esmenat la causa, el
contracte es considerarà resolt i el personal de l’Ajuntament li
retirarà el comptador.
21.5 Per a la reobertura del servei, s’abonarà l’import fixat a
l’ordenança fiscal corresponent, per a la nova alta.
TÍTOL IV
Infraccions, sancions i danys
Article 22. Infraccions
22.1 Són infraccions molt greus els actes que tinguin per objecte
o resultat:
a) L’impediment de l’ús del servei públic d’abastament a les
altres persones amb dret d’usar-lo
b) L’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal
funcionament del servei públic d’abastament d’aigua
c) El deteriorament greu i rellevant dels equips, infraestructures,
instal·lacions o elements del servei públic d’abastament d’aigua
22.2 Són infraccions greus, els actes següents, quan se’n derivi
una pertorbació de greu intensitat al normal funcionament del
servei públic d’abastament d’aigua, o a l’ús del servei públic per
part dels altres usuaris, sense impedir-lo completament:
a) Abusar del subministrament concertat, consumir cabals
desproporcionats a l’activitat de l’abonat sense que hi hagi cap
causa que ho justifiqui
b) Destinar l’aigua a usos diferents dels contractats a la pòlissa
c) Subministrar aigua a tercers sense autorització expressa de
l’Ajuntament, ja sigui a títol lucratiu o onerós
d) Provocar retorns de l’aigua cap a la xarxa pública amb perill
d’alterar les seves condicions
e) Impedir l’entrada del personal del servei en hores de normal
relació amb l’exterior en els llocs on estiguin les instal·lacions,
connexions o comptadors de l’abonat
f) Manipular sense autorització i supervisió expressa de
l’Ajuntament les claus de pas o instal·lacions situades a la via
pública
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g) Qualsevol manipulació o acte en les instal·lacions que puguin
pertorbar el subministrament o la medició del consum, sempre i
quan hagi transcorregut el termini fixat per l’Ajuntament per a la
seva correcció
h) No atendre els requeriments que l’Ajuntament dirigeix als
abonats amb relació al servei perquè reparin els defectes
observats a la seva instal·lació. Aquest requeriments s’hauran
d’atendre en el termini indicat expressament al propi
requeriment, i en el seu defecte s’aplicarà un termini límit de dos
mesos
i) L’ampliació unilateral dels subministraments concedits sense
la prèvia autorització municipal
j) Altres actes i omissions que la legislació vigent qualifiqui com
a faltes greus en relació al servei
22.3 Els actes tipificats a l’apartat anterior, quan provoquin una
pertorbació de lleu intensitat al normal funcionament del servei
públic d’abastament d’aigua, o a l’ús del servei públic per part
dels altres usuaris, tindran la consideració d’infraccions lleus.
També seran infraccions lleus els altres incompliments de la
normativa reguladora del servei d’abastament d’aigües, quan no
estiguin expressament tipificats als apartats anteriors. Per a la
qualificació de la pertorbació com a greu caldrà un informe
tècnic.
Article 23. Sancions
23.1 Excepte que una disposició legal ho disposi altrament, a les
infraccions anteriors se’ls aplicarà les següents sancions:
a) Infraccions lleus: de 10 a 750 euros
b) Infraccions greus: de 751 a 1.500 euros
c) Infraccions molt greus: de 1.501 a 3.000 euros
23.2 Tota falta greu en l’ús de l’aigua d’abastament municipal
serà causa suficient per a la rescissió de la pòlissa d’abonament,
amb interrupció del subministrament. L’anterior s’entén sense
perjudici que els fets també puguin suposar una defraudació a la
Hisenda municipal o que hi hagin responsabilitats d’altres tipus.
Article 25. Procediment i competència
25.1 Per a imposar les sancions previstes a l’article anterior
s’haurà de tramitar prèviament un expedient administratiu
d’acord amb el que disposa la legislació aplicable.
25.2 D’acord amb l’article 237.5 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, les facultats
sancionadores corresponen a l’Alcaldia.
Article 26. Inspeccions
En les actes que es formulin com a conseqüència d’inspeccions,
revisions o comprovacions es farà constar:
a) Motius que les originen, amb indicació de si s’han instat
d’ofici o a instància de part
b) Data i hora de la inspecció, revisió o comprovació
c) Lloc o llocs en què s’ha realitzat
d) Resultats obtinguts o fets comprovat especificant la seva
relació amb el normal funcionament del servei, i en el seu cas els
sector o sectors afectats
Article 27. Danys i responsabilitat davant tercers
24.1 L’abonat serà responsable dels danys i perjudicis que pel
subministrament contractat pugui inferir a tercers, ja sigui per
desperfectes o anomalies en la instal·lació inferior particular o
per manipulacions en les connexions del servei i en la xarxa
general que li siguin imputables.
24.2 Les pòlisses d’abonament se subscriuran per part de
l’Ajuntament sens perjudici de tercers i salvant el dret de
propietat.
Disposicions addicionals
Primera. Normativa aplicable
Per tot el que no estigui previst en aquest Reglament, s’aplicarà
el relatiu a obres, activitats i serveis dels ens locals, les normes
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bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament
d’aigua, la reglamentació tècnica i sanitària reguladora del servei
i resta de disposicions concordants i aplicables.
Segona. Competència
En tots els punts d’aquest reglament en què es fa menció a
resolucions que ha d’adoptar l’Ajuntament i que no estiguin
atribuïdes d’una forma especial al Ple s’entén que corresponen a
l’Alcaldia.
Tercera. Fiances de l’Institut Català del Sòl
La fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents de
l’abonat a la resolució del seu contracte, però això no implica que
la persona abonada pugui exigir, durant la seva vigència, que la
fiança s’apliqui al reintegrament dels seus descoberts.
Cas que no hi hagi responsabilitats pendents a la resolució del
contracte, l’Ajuntament retornarà la fiança al seu titular o
representant legal. Si hi hagués alguna responsabilitat pendent,
l’import de la qual fos inferior a la fiança, es retornaria la
diferència resultant.
Disposicions transitòries
Primera. L’Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per a
regularitzar al sistema de pòlisses d’abonament les connexions
existents que no tenen la pòlissa contractada en els termes
establerts en aquest reglament. Amb aquesta finalitat, a totes les
persones a les quals es presti el servei i que, com a mínim
desitgin modificar qualsevol dada relativa al seu
subministrament, fins i tot la domiciliació bancària, se’ls exigirà
la subscripció prèvia de la pòlissa aprovada pel Ple.
Segona. Els immobles on se subministri aigua sense complir
l’article 12 d’aquest reglament, estaran obligats a adaptar-s’hi en
el moment en què s’hi realitzin obres.
Tercera. Totes les persones que figurin d’alta al servei i que
desitgin modificar qualsevol dada relativa al seu
subministrament, fins i tot la domiciliació bancària, hauran de
subscriure prèviament la corresponent pòlissa.
Disposició derogatòria
Queda derogat el reglament del servei de subministrament
d’aigua, aprovat pel Ple el dia 26 de maig de 1994, el ban de 10
d’agost de 2007 i qualsevol altra disposició municipal que reguli
el servei de l’aigua, s’oposi o no a aquest reglament.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, transcorregut el termini
al qual es refereix l’article 65.2 de la Llei estatal 7/1985, i
romandrà vigent fins que el Ple d’aquest Ajuntament no el
modifiqui, substitueixi o derogui expressament, i s’aplicarà a
totes les xarxes d’abastament d’aigua propietat de l’Ajuntament
de Torrebesses.
Vist i plau. L’alcalde, Mario Urrea Marsal
El secretari accidental, Cristian Cimadevilla Magrí

−♦−
AJUNTAMENT DE TORREBESSES
EDICTE

11234

Sobre l’aprovació definitiva d’ordenances fiscals
Aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió
ordinària de 3 de juliol d’enguany, l’ordenança fiscal número 23,
es va exposar al públic per un termini de 30 dies, mitjançant
edicte publicat al BOP de 10 de juliol, durant el qual s’hi van
formular reclamacions, que van ser estimades pel Ple, en sessió
ordinària de 17 de setembre de 2007.
En aquest darrer Ple, també es va acordar, provisionalment, la
modificació, implantació i derogació d’altres ordenances fiscals.
Exposat el corresponent acord mitjançat edicte publicat al BOP
de 27 de setembre, es fan públiques les ordenances fiscals sobre
les quals no s’han presentat al·legacions, en la part modificada.
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Entraran en vigor l’endemà de la seva publicació oficial, excepte
les números 1, 9, 10; les quals entraran en vigor l’1 de gener de
2008. En tot cas, les ordenances fiscals, tal com es publiquen,
romandran vigents fins a la seva modificació o derogació
expresses.
Contra l’aprovació definitiva de la implantació, modificació i
derogació de les ordenances fiscals que s’indiquen a l’annex,
només s’hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Torrebesses, 12 de novembre de 2007
L’alcalde, Mario Urrea Marsal
ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
Reguladora de l’impost de béns immobles
Article 8. Tipus impositiu i quota
1. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base
liquidable els tipus impositius següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana: 0,82.
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,63.
- Béns immobles de característiques especials: 1,00.
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb
l’import de les bonificacions que siguin d’aplicació.
La resta de preceptes i disposicions són les que es contenen al
text/model de la Diputació de Lleida aprovat i publicat a l’annex
Butlletí Oficial de la Província Annex núm. 67 de 31 de maig de
2003, amb les modificacions introduïdes en al text/model aprovat
i publicat al Butlletí Oficial de la Província número de 75 de 4 de
juny de 2005.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2
Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
No es modifica.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3
Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres
Article 1. Naturalesa i fet imposable.
1. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut
indirecte el fet imposable del qual està constituït per la
realització, dins el terme municipal, de qualsevol construcció,
instal·lació o obra d’import superior a 1.000,00 euros per a la
qual s’exigeixi obtenir la llicència d’obres o urbanística
corresponent, s’hagi obtingut o no la llicència, sempre que
l’expedició d’aquesta correspongui a l’ajuntament de la
imposició.
2. Està exempta del pagament de l’impost la realització de
qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui
propietari l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals,
que, estant subjecta a l’impost, s’hagi de destinar directament a
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques,
sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara
que la gestió la portin a terme organismes autònoms, tant si es
tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
Article 2. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents,
les persones físiques, persones jurídiques o entitats de l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin
o no propietaris de l’immoble sobre el qual es dugui a terme.
Als efectes que preveu el paràgraf anterior té la consideració de
propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les
despeses o el cost que comporti realitzar-la.
2. En el cas que la construcció, instal·lació o obra no sigui
realitzada pel subjecte passiu contribuent tenen la condició de
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subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les
llicències corresponents o realitzin les construccions,
instal·lacions o obres.
El substitut pot exigir del contribuent l’import de la quota
tributària satisfeta.
Article 3. Base imposable, quota i meritació.
1. La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i
efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s’entén per això, a
aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella.
No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor
afegit i altres impostos anàlegs propis de règims especials, les
taxes, els preus públics i les altres prestacions patrimonials de
caràcter públic local relacionades, si s’escau, amb la construcció,
instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el
benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte
que no integri, estrictament, el cost d’execució material.
2. La quota d’aquest impost és el resultat d’aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen de l’impost és del dos per cent.
4. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció,
instal·lació o obra, encara que no s’hagi obtingut la llicència
corresponent.
Article 4. Gestió tributària de l’impost.
1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva o quan, no haventse sol·licitat, concedit o denegat encara la llicència preceptiva,
s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, s’ha de practicar una
liquidació provisional a compte, i la base imposable s’ha de
determinar:
a) En funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que
l’hagi visat el col·legi oficial corresponent quan això constitueixi
un requisit preceptiu.
b) En els altres casos, la base imposable la determinaran els
tècnics municipals, d’acord amb el cost estimat de la construcció,
instal·lació o obra.
2. Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i
tenint-ne en compte el cost real i efectiu, l’ajuntament, mitjançant
l’oportuna comprovació administrativa, ha de modificar, si
s’escau, la base imposable a què es refereix l’apartat anterior
practicant la liquidació definitiva corresponent, i exigint del
subjecte passiu o reintegrant-li, si s’escau, la quantitat que
correspongui.
Article 5. Bonificacions i deduccions.
1. S’estableix una bonificació del 95 per cent a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta
declaració al ple de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del
subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.
2. Quan la base liquidable sigui igual o superior a 1.000 euros, el
subjecte passiu podrà deduir-se l’import satisfet o que hagi de
satisfer en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència
urbanística corresponent a la construcció, instal·lació o obra de
què es tracti, sempre que no se li hagi atorgat la bonificació del
punt anterior.
Article 6. Infraccions i sancions.
Quant a infraccions i sancions, s’aplicarà el règim previst al Títol
IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Disposició final.
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i
romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació
expresses.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4
Reguladora de les contribucions especials
No es modifica.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5
Reguladora de la taxa per expedició de documents i llicències
Article 7è. Tarifa
1. La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els
epígrafs següents:
Epígraf 1r. Certificacions i compulses .........................1,70 euros
Epígraf 2n. Documents expedits o estesos per les
oficines municipals .......................................................1,70 euros
Epígraf 3r. Fotocòpies ..................................................0,10 euros
Epígraf 4t. Certificats urbanístics ...............................10,00 euros
Epígraf 5è. Llicències urbanístiques...........................10,00 euros
Epígraf 6è. Autorització o llicència ambiental ...........80,00 euros
Epígraf 7è. Activitats sotmeses a règim de
comunicació ................................................................10,00 euros
Epígraf 8è. Altres expedients o documents ..................3,13 euros
2. El desistiment o renúncia de la petició o llicència, si s’ha
iniciat efectivament l’activitat municipal, no donarà dret a cap
devolució.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6
Reguladora de la taxa per la utilització de l’escut o senyal
municipal
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’autorització per a
utilitzar l’escut o el senyal del municipi en plaques, marques,
noms o usos comercials i/o industrials, capçaleres, logotips,
etiquetes i d’altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i
a instància dels interessats.
2. No estarà subjecta a aquesta taxa la utilització de l’escut o del
senyal del municipi quan l’Ajuntament n’imposi l’ús.
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària d’aquesta taxa vindrà determinada per
l’aplicació de les següents tarifes:
Per la concessió de la utilització ...........................1.688,00 euros
A més a més, per la utilització de l’escut,
cada any ....................................................................675,00 euros
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
Reguladora de la taxa de serveis cadastrals
No es modifica.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en el
cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa
següent:
Assignació per nínxols .............................................338,00 euros
Manteniment .................................................................5,00 euros
Registre permutes i transmissions ................................6,80 euros
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
Reguladora de la taxa de clavegueram
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència
o autorització de connexió a la xarxa de clavegueres s’exigirà una
sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 65,60 euros.
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels
serveis de clavegueram i depuració és de 6,76 euros.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
Reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries
Article 6. Quota tributària
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de
local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels
immobles.
A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer, habitatges i despatxos
professionals ...............................................................42,26 euros
S’entén per habitatge aquell que es destina a domicili de caràcter
familiar i allotjaments que no excedeixin de deu places
Epígraf segon, habitatges desocupats durant
un any o més...............................................................20,23 euros
Epígraf tercer, locals d’activitats
industrials o mercantils...............................................55,72 euros
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
Reguladora dels preus públics
No es modifica.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12
Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
Article 4t. Quantia
La quantia d’aquesta taxa és de 112,00 euros per cada ocupació.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13
Reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Article 6. Quantia
La quota que cal satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació a
cada terrassa instal·lada a la via pública, sense interrompre el
trànsit, la tarifa anyal de 81,00 euros.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic
i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Article 3r. Quantia
La quantia d’aquesta taxa és de 3,70 euros per cada ocupació.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
Reguladora de la taxa per la prestació de veu pública
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa per la difusió de noticies per mitjà de la veu
pública serà de 1,70 per cada torn i anunciant.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16
Reguladora de la taxa per serveis d’aigua
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats que confereix l’article 57 del 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 subministrament d’aigua.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació per part de
l’Ajuntament, directament o indirecta, dels serveis públics de
subministrament d’aigua, col·locació i verificació de comptadors
i instal·lacions anàlogues, reobertura del servei i altres de
competència municipal segons el Reglament regulador del
servei.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents,
les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin o
resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el
fet imposable de la taxa.
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2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta
ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants d’habitatges i
locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris
tindran la condició de substituts del contribuent.
3. Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la
taxa sobre el beneficiaris.
Article 4. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes
següent:
Epígraf primer. Subministrament aigua (IVA exclòs)
1.1 Per cada m³ consumit .............................................0,80 euros
1.2 Mínim trimestral per comptador......................................6 m³
Epígraf segon: Col·locació i verificació de comptadors (IVA
inclòs)
Per cada comptador de tipus normal ..........................30,00 euros
Epígraf tercer: Reobertura del servei (IVA inclòs)
Reobertura del subministrament per impagament....100,00 euros
Epígraf quart. Altres serveis (IVA inclòs)
Quan se sol·licitin serveis relacionats amb el subministrament
d’aigua, com ara col·locació de comptadors de característiques
especials, verificacions, i d’altres no expressament previstos en
els epígrafs anteriors, s’elaborarà un pressupost, que haurà de ser
acceptat expressament pel sol·licitant.
Article 5. Meritació i període impositiu
1. La taxa es merita quan s’inicia la prestació del servei, en cas
de l’epígraf 1r, i quan se’n demana la prestació, en la resta de
casos.
2. El període impositiu del subministrament de l’aigua serà l’any
natural.
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa per serveis detallats als epígrafs 2 i 3 s’exigirà en
règim d’autoliquidació. A aquests efectes, quan se sol·licita la
prestació del servei es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació.
2. Quan se sol·licitin serveis sotmesos a pressupost, s’exigirà el
dipòsit previ de la taxa en el moment que s’accepti el pressupost.
3. Les liquidacions per subministrament d’aigua es practicaran
trimestralment i s’hauran de pagar per domiciliació bancària,
sense excepció.
4. Les liquidacions per subministrament d’aigua es practicaran
sempre aplicant la tarifa vigent en el moment de practicar-se la
lectura del comptador.
Article 7. Infraccions i sancions
Quant a infraccions i sancions, s’aplicarà el règim previst al Títol
IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Disposició transitòria
L’obligació de domiciliació bancària dels rebuts per
subministrament d’aigua no serà aplicable als usuaris que ja
estiguin donats d’alta al servei.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació, en sessió ordinària de 17 de setembre de 2007, i
entrarà en vigor l’endemà de la publicació oficial de la seva
aprovació definitiva. Romandrà vigent fins a seva modificació o
derogació.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17
Reguladora de la taxa per la utilització del servei de bàscula
municipal
Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa per la utilització del servei de bàscula
municipal, serà d’un euro per cada pesada.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18
Reguladora de la taxa pel servei d’escorxador
Article 5. Quota tributària
La quota tributària d’aquesta taxa és de 2,70 euros per cada cap
que es mati.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19
Reguladora del preu públic per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol mena
Queda derogada.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20
Reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor
d’empreses explotadores de subministraments que afectin la
generalitat del veïnat
Pendent de resolució de les al·legacions.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21
Reguladora de la taxa per la prestació del servei de piscina
municipal
No es modifica.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22
Reguladora del tractament fiscal de les unions estables de
parella
No es modifica.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23
Reguladora de la taxa pel servei d’activitats recreatives i de
lleure
Article 1. Fonament
D’acord amb allò que disposen l’article 57 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els
articles 15 i 19 del mateix text legal, s’estableix la taxa per la
prestació dels serveis de casal d’estiu i curset de natació, els
quals es regeixen pels articles 20 a 27 del text refós esmentat.
Article 2n Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció i
participació, per les persones que es trobin en les franges d’edat
que es determinin per decret d’Alcaldia, en alguna de les
activitats recreatives i de lleure que realitzi l’Ajuntament, com
ara casal d’estiu, curset de natació o gimnàstica.
Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de
contribuents, les persones físiques que sol·licitin la seua
inscripció, o la de familiars al seu càrrec, a algun dels serveis
gravats per aquesta taxa.
Article 4t. Meritació
1. La taxa es meritarà, mensualment, en el moment que se
sol·liciti la prestació de qualsevol dels serveis als quals fa
referència l’article segon.
2. La taxa del casal d’estiu es meritarà, respecte la mensualitat
del juliol, el dilluns següent a l’acabament de cada curs escolar.
Article 5è Quantia
1. L’import d’aquesta taxa serà:
- Per la inscripció i participació al casal d’estiu: 30 euros al mes
o per fraccions iguals o superiors a 15 dies naturals.
- Per la inscripció i participació als cursets de natació: 20 euros
al mes o fracció.
- Per la inscripció i gaudi d’ambdós serveis: 40 euros al mes.
- Per la inscripció i participació al casal d’estiu durant fraccions
inferiors a 15 dies: 15 euros.
- Per la inscripció i participació en altres activitats recreatives i
de lleure no expressament previstes en les lletres anteriors: 15
euros al mes o fracció.

2. La inscripció al casal d’estiu, corresponent a la mensualitat de
l’agost, dóna dret al gaudi gratuït del servei durant el mes de
setembre, fins que l’Alcaldia no resolgui posar fi a la prestació
del servei.
Article 6è. Liquidació i pagament
La taxa s’autoliquida i paga quan el subjecte passiu sol·licita la
inscripció a algun dels serveis gravats per aquesta ordenança
fiscal.
Article 7è. Infraccions i sancions
Quant a infraccions i sancions, s’aplicarà el règim previst al Títol
IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Disposició addicional
Es crea el següent fitxer de dades de caràcter personal:
11) Nom del fitxer i descripció del tractament
Nom
Casal d’estiu
Descripció del tractament
- Conté les dades relatives als menors inscrit al casal d’estiu.
- Denominació del sistema d’informació o del tractament
- Suport paper
- Mesures de seguretat
- Nivell alt.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al
fitxer:
Altres dades especialment protegides: salut.
- Dades de caràcter identificatiu: NIF, nom i cognoms, número
Seguretat Social, telèfon.
- Dades de característiques personals: edat, dades familiars, data
de naixement.
- Finalitat del fitxer i usos previstos.
- La finalitat és el compliment del decret 137/2003 o normativa
que al substitueixi.
- Finalitat tipificada.
- Joventut.
- Persones o col·lectius interessats.
- Pares, mares o tutors dels menors inscrits al casal d’estiu.
- Procedència i procediment de recollida.
- Procedència: pares, mares o tutors dels menors.
- Procediment de recollida de les dades: formularis.
- Suport utilitzat per obtenir les dades.
- Suport paper.
- Cessions o comunicacions de dades.
- Secretaria General de Joventut.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà a la seua
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i
romandrà vigent fins a la seua modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24
Reguladora de l’impost d’activitats econòmiques
No es modifica.

−♦−
AJUNTAMENT DE TORRE-SERONA
ANUNCI

11250

Sobre venda d’una parcel·la industrial
Aprovat per la corporació en data 28 de març de 2.006, el plec de
condicions jurídiques i econòmico-administratives que ha de
regir el concurs públic per a l’alienació d’una finca de propietat
municipal, situada al polígon industrial de Torre-Serona, i atès
l’article 270 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, s’exposa pel termini
de vint dies hàbils, per tal que es puguin presentar possibles
reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia la concurs públic, si bé condicionat al
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