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Número de registre 10869

AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Edicte d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària amb data 27 d’octubre de
2014 aprovà provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2015 i següents
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 209 del dia 31 d’octubre de 2014 i
atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:
4. Modificació de les ordenances fiscals (aprovació provisional)
Per resolució de l’Alcaldia amb data 3 d’octubre de 2014 es va acordar iniciar l’expedient de modificació de
les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre béns immobles i de la reguladora de les taxes per activitats
administratives i prestació de serveis ocasionals o de recepció voluntària.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els seus articles
15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’impost sobre béns immobles i de
la reguladora de les taxes per activitats administratives i prestació de serveis ocasionals o de recepció
voluntària que seran vigents al llarg de l’any 2015 i que, segons la legislació vigent, està obligada a publicar
els acords definitius d’aprovació o modificació de les corresponents ordenances abans de l’1 de gener de
2015 al Butlletí Oficial de la Província (BOP)
Atès que la data límit esdevé marcada tant per l’obligació que la Llei estipula d’exposar al públic els acords
provisionals pel termini de trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOP, com per
les pròpies necessitats de temps que requereix el procés de registre, edició i publicació al BOP de Lleida
Per tot això, el Ple acorda per majoria absoluta l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les ordenances fiscals
que s’indiquen a continuació:
1. – Reguladora de l’impost de béns immobles
6. – Taxa reguladora per activitats administratives i prestació de serveis ocasional o de recepció voluntària.
El text de les ordenances fiscals assenyalades consta a l’expedient i es donen per reproduïdes.
Segon. Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicar-ho així al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, per tal que el termini de 30 dies les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar
les reclamacions que considerin oportunes.
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Tercer. L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini fixat no es presenten
reclamacions. En tot cas, les ordenances sobre les quals no es formulin al·legacions quedaran
definitivament aprovades, i se n’ordenarà la publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà 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, 10 de desembre de 2014
L’alcalde, Mario Urrea Marsal
Seguidament, es publica el text refós de totes les ordenances fiscals que regiran a partir de l’1 de gener de
2015.
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: 0,79
- 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 d’aquesta ordenança fiscal són els que es contenen al model de la
Diputació de Lleida publicat al Butlletí Oficial de la Província, núm. 75, de 4 de juny de 2005.
Disposició final. Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’1 de gener de 2012 i romandrà vigent fins a la
seva modificació o derogació expresses.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2
Reguladora de l’impost d’activitats econòmiques
Article 9. Coeficients de situació
Als efectes del que preveu l’article 87 del text refós la Llei reguladora de les hisendes locals, les vies
públiques d’aquest municipi es classifiquen en les següents categories fiscals:
1. Primera categoria: carrers Emili Pujol, Major i Portal i plaça dels Pagesos
2. Segona categoria: resta de vials urbans
3. Tercera categoria: vials no urbans
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’article 8 d’aquesta ordenança, i
atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l’activitat
econòmica, s’estableix la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
Coeficient aplicable

1a
1,00

2a
0,90

3a
0,80
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3. Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses categories, s’aplicarà la
tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en aquesta existeixi, encara que fos en forma de
xamfrà, accés directe al local o recinte.
La resta de preceptes i disposicions d’aquesta ordenança fiscal són els que es contenen al model de la
Diputació de Lleida publicat al Butlletí Oficial de la Província, núm. 75, de 4 de juny de 2005.
Disposició final. Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’1 de gener de 2012 i romandrà vigent fins a la
seva modificació o derogació expresses.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3
Reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica
Article 6. Quota tributària
Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes, s’incrementen per l’aplicació sobre aquestes del coeficient de l’1,095. Aquest coeficient s’aplicarà
fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de
l’Estat.
Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest
municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
c) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
f) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
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12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

13,82
37,32
78,79
98,14
122,66

83,30
118,64
148,30

91,23
129,93
162,42

42,28
83,30
118,64
148,30

46,30
91,23
129,93
162,42

17,67
27,77
83,30

19,34
30,41
91,23

17,67
27,77
83,30

19,35
30,41
91,23

4,42
4,42
7,57
15,15

4,83
4,83
8,29
16,59

63

Número 240
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimarts, 16 de desembre de 2014

- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

30,29
60,58

33,16
66,34

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del
Reglament general de vehicles Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, el qual derogà l’article 260 del
Codi de la circulació a què es refereix la regla 3a de l’article 1r del Reial Decret 1576/1989, de 22 de
desembre.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes serà el que es
determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat.
En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament general de vehicles pel que respecta als diferents
tipus de vehicles.
La resta de preceptes i disposicions d’aquesta ordenança fiscal són els que es contenen al model de la
Diputació de Lleida publicat al Butlletí Oficial de la Província, núm. 75, de 4 de juny de 2005.
Disposició final. Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’1 de gener de 2012 i romandrà vigent fins a la
seua modificació o derogació expresses.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4
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 de base
imposable igual o superior a 1.000 euros per a la qual s’exigeixi obtenir la llicència d’obres o urbanística
corresponent o la presentació de comunicació prèvia, s’hagi obtingut o no la llicència o presentat o no la
comunicació prèvia, sempre que l’expedició o presentació d’aquestes 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 seues 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 cas que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent tenen la
condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les llicències corresponents o
presentin les comunicacions prèvies o que realitzin les construccions, instal·lacions o obres.
El substitut pot exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
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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 o presentat la comunicació prèvia corresponents.
Article 4. Gestió tributària de l’impost
1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva o es verifiqui la comunicació prèvia o quan, no havent-se
sol·licitat, concedit o denegat encara la llicència preceptiva, o presentat la comunicació prèvia, 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.
3. En cas de devolució del rebut per l’entitat bancària on es troba domiciliat el pagament per causes
imputables a l’abonat, aniran a compte de l’abonat la totalitat de les despeses que es produeixin amb motiu
d’aquesta devolució, inclosa la liquidació dels interessos de demora corresponents.
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, sempre que no s’hagi delegat aquesta competència en un altre òrgan.
2. Quan la base liquidable sigui igual o superior a 1.000 euros, el subjecte passiu es podrà deduir l’import
satisfet o que hagi de satisfer en concepte de taxa per la comunicació prèvia d’actuacions urbanístiques o
bé 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.
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3. En cap cas no és deduïble l’import de la taxa per la tramitació de projectes en sòl no urbanitzable
subjectes al tràmit d’informació pública i aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Article 6. Infraccions i sancions
Quant a infraccions i sancions, és d’aplicació 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’1 de gener de 2012 i romandrà vigent fins a la
seua modificació o derogació expresses.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5
General de contribucions especials
Article 1. Naturalesa, objecte i fonament
Aquest Ajuntament d’acord amb allò previst a l’article 58 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, estableix i exigeix contribucions especials per la realització d’obres o per l’establiment o ampliació de
serveis municipals, d’acord amb aquesta ordenança i amb els articles 28 a 37 de la Llei esmentada.
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable està constituït per l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor
dels seus béns, com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de
serveis públics, de caràcter local per aquest ajuntament.
2. Als efectes de l’apartat anterior tindran la consideració d’obres i serveis locals els següents:
a) Els que dugui a terme l’Ajuntament dins de l’àmbit de la seva capacitat i competència per complir les
finalitats que li siguin atribuïdes llevat dels que executi en concepte d’amo dels seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi l’Ajuntament pel fet d’haver-los-hi concedit o transferit altres administracions públiques i
aquells, la titularitat dels quals hagi assumit d’acord amb la Llei.
c) Els que realitzin altres entitats públiques, fins i tot mancomunitats, agrupacions o consorcis o els seus
concessionaris amb aportacions econòmiques municipals.
3. No perdran la consideració d’obres o serveis municipals els compresos a l’apartat a) del número anterior,
encara que siguin realitzats per organismes autònoms o persones jurídiques que depenen de l’Ajuntament,
fins i tot quan estiguin organitzats en forma de societat mercantil, per concessionaris amb aportacions
municipals, o per les associacions administratives de contribuents.
Article 3. Obligació de contribuir
1. L’obligació de contribuir per contribucions especials naix des del moment en què les obres s’han executat
o el servei s’ha començat a prestar, entenent-se com a tal el moment de la recepció de l’obra o servei en els
termes previstos en la normativa sobre serveis locals i sobre contractes del sector públic. Si les obres són
fraccionables, la meritació de l’obligació de contribuir per a cada un dels contribuents naixerà des del
moment que s’hagin executat les corresponents a cada tram o fracció de l’obra.
2. Sense perjudici d’allò disposat en el número anterior, un cop aprovat l’acord d’imposició i ordenació, en la
resolució que es dicti per a aprovar la relació de quotes individuals assignades a cada contribuent, podrà
exigir per anticipat el pagament de les contribucions especials en funció del cost previst per l’any següent.
No es podrà exigir l’anticipació d’una nova anualitat sense que hagin estat executades les obres per a les
quals s’exigí la corresponent anticipació.

Número 240
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimarts, 16 de desembre de 2014

3. Es tindrà en compte el moment del naixement de l’obligació de contribuir als efectes de determinar la
persona obligada al pagament, tot i que a l’acord concret d’ordenació figura com subjecte passiu el qui ho
sigui amb referència a la data de l’acord de la seva aprovació i encara que aquell hagués anticipat el
pagament de quotes, d’acord amb allò disposat al número 2 d’aquest article. Quan la persona que figuri com
subjecte passiu a l’acord d’ordenació degudament notificat hagués transmès els drets sobre els béns o
explotacions que motiven la imposició en el període comprès entre l’aprovació de l’esmentat acord i del
naixement de l’obligació de contribuir, estarà obligada a donar compte a l’administració municipal dins del
termini d’un mes a partir de la transmissió efectuada i, si no ho fes, l’Ajuntament podrà exigir l’acció per al
cobrament, fins i tot per via de constrenyiment contra que figurava com contribuent en l’esmentat expedient.
4. Les contribucions especials es fonamenten en la mera execució de les obres o serveis i són independents
del fet de la utilització d’unes i altres per part dels interessats.
Article 4. Subjecte passiu
1. Tenen la consideració de subjectes passius de les contribucions especials les persones físiques i
jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei general tributària, que es beneficiïn
especialment per la realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis municipals que
originin l’obligació de contribuir.
2. Es consideren persones especialment beneficiades:
a) En les contribucions especials per execució d’obres o establiment o ampliació de serveis municipals que
afectin a béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per realització d’obres i establiment o ampliació de serveis a conseqüència
d’explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l’establiment o ampliació dels serveis d’extinció d’incendis, a més dels
propietaris dels béns afectats, les companyies d’assegurances que desenvolupen la seua activitat en aquest
ram, en el terme d’aquest municipi.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses subministradores
que les hagin d’utilitzar.
3. En cas d’insuficiència de dades o de situació dubtosa, es liquidaran les contribucions especials
directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin com a propietàries al Cadastre o bé al
Registre de la Propietat, així com als titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis,
en la data en què s’acabin o en la data en què comenci la seua prestació.
4. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de propietaris facilitarà a
l’Administració municipal el nom dels copropietaris i els seus coeficients de participació a la comunitat, a fi
de procedir al gir de quotes individuals. Si no es fes així, s’entendrà acceptat el fet que es giri una única
quota, de la distribució de la qual se n’ocuparà la pròpia comunitat.
Article 5. Base imposable i de repartiment
1. La base imposable de les Contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 per 100 del cost
que l’entitat local suporti per la realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels serveis.
2. L’esmentat cost està integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d’obres, plans i programes
tècnics.
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b) L’import de les obres a realitzar o de treballs d’establiment o ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que haguessin d’ocupar permanentment les obres o serveis, llevat que es tracti de
béns d’ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l’entitat local o el d’immobles cedits
d’acord amb la normativa patrimonial.
d) Les indemnitzacions procedents per l’enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres o
instal·lacions, així com els que procedeixin als arrendataris dels béns que hagin de ser derruïts o ocupats.
e) L’interès del capital invertit a les obres o serveis quan l’Ajuntament hagués d’apel·lar al crèdit per finançar
la porció no coberta per contribucions especials o la coberta per aquestes en cas de fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis té caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o
menor del previst es prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes corresponents.
4. Quan es tracti d’obres o serveis als quals es refereix l’article 2.2.c) o de les realitzades per concessionaris
amb aportacions de l’entitat local a que es refereix l’apartat 3 del mateix article, la base imposable de les
contribucions especials s’ha de determinar en funció de l’import d’aquestes aportacions, sens perjudici de
les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, es
respectarà el límit del 90 per 100 al qual es refereix l’apartat 1r. d’aquest article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, s’entén per cost suportat per l’entitat la quantitat que resulta
de restar a la xifra del cost total l’import de les subvencions o auxilis que l’Ajuntament obtingui de l’Estat o
de qualsevol altra persona, o entitat pública o privada.
6. Si la subvenció o l’auxili esmentat s’atorga per un subjecte passiu de la contribució especial, el seu import
es destinarà primerament a compensar la quota de la respectiva persona o entitat. Si el valor de la
subvenció o auxili excedís de l’esmentada quota, l’excés reduirà a prorrata, les quotes dels altres subjectes
passius.
Article 6. Repartiment de la base
La base imposable de les contribucions especials s’ha de repartir entre els subjectes passius, tenint en
compte la classe i naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les següents regles:
a) Amb caràcter general s’ha d’aplicar com a únic mòdul de repartiment els metres lineals de façana dels
immobles.
b) Si es tracta de l’establiment i millora del servei d’extinció d’incendis, les constribucions es podran distribuir
entre les entitats o societats que cobreixin el risc, per béns situats en el terme municipal, proporcionalment a
l’import de les primes recaptades a l’any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu
fos superior al 5% de l’import de les primes recaptades per ell, l’excés es traslladarà als exercicis successius
fins a la seva total amortització.
c)En el cas de les obres de construcció de galeries subterrànies, l’import total de la contribució especial s’ha
de distribuir entre les companyies o empreses que les hagin d’utilitzar d’acord amb l’espai reservat a
cadascun o en proporció a la seua secció total, encara que no les utilitzin immediatament.
Article 7. Exempcions, reduccions i bonificacions tributàries
L’Ajuntament només reconeixerà aquelles exempcions o bonificacions que vinguin disposades per
disposicions amb rang de Llei i per tractats internacionals.
Article 8. Imposició i ordenació
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1. L’exacció de les contribucions especials requereix la prèvia adopció, en cada cas concret, de l’acord
d’imposició.
2. L’acord relatiu a la realització d’una obra o a l’establiment o ampliació d’un servei que s’hagi de pagar
mitjançant contribucions especials no es pot executar fins que s’hagi aprovat la seua ordenació concreta.
3. L’acord d’ordenació contindrà ha de determinar el cost previst de l’obra o servei, la quantitat que han de
suportar els beneficiaris i els criteris de repartiment, i s’haurà de remetre a allò que disposa aquesta
ordenança general pel que fa a la resta.
4. Un cop adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions especials i determinades les quotes que
caldrà satisfer, s’ha de notificar individualment l’esmentat acord a cada subjecte passiu si l’interessat fos
conegut i, altrament, per edictes. Els interessats podran formular recurs previ de reposició davant
l’Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost
que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
Article 9. Col·laboració ciutadana
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es poden constituir en associacions administratives de
contribuents i promoure l’execució d’obres o l’establiment, ampliació i millora dels serveis municipals, però
cal que es comprometin a sufragar la part que els correspongui d’aportar a l’Ajuntament quan la situació
financera d’aquest no ho permeti, a més de la que els correspongui segons la natura de l’obra o del servei.
2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l’establiment o ampliació de serveis
promoguts per l’Ajuntament també es poden constituir en associacions administratives de contribuents
durant el termini d’exposició pública de l’acord d’ordenació de les contribucions especials. Per tal que es
puguin constituir cal que ho acordin la majoria absoluta dels afectats sempre que representin almenys, els
dos terços de les quotes que s’hagin de satisfer.
Article 10. Infraccions i sancions tributàries.
Quant a infraccions i sancions, és d’aplicació 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’1 de gener de 2012 i romandrà vigent fins a la
seua modificació o derogació expresses.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6
Reguladora de les taxes per activitats administratives i prestació de serveis ocasionals o de recepció
voluntària
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que preveuen els articles 57, 20.3 g) i 20.4 a), b), e), h), i), o) i u) del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix les taxes per activitats administratives i prestació
de serveis ocasionals o de recepció voluntària.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, en els termes de l’article 5 d’aquesta ordenança:
a) L’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de
documents que expedeixi i d’expedients de què entengui l’administració o les autoritats municipals, fins i tot
l’ emissió de certificats de tot tipus, la compulsa de documents, la realització de fotocòpies i l’enviament de
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faxos. A aquests efectes, s’entén tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que el
particular ha provocat o que redunda en el seu benefici, encara que no ho hagi sol·licitat expressament.
b) L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i
instal·lacions que es desenvolupen o realitzen en el terme municipal s’ajusten a la normativa vigent sobre
activitats, incendis, obertura d’establiments, seguretat, salut i/o medi ambient.
c) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, necessària per a determinar si és procedent de concedir o
denegar la llicència urbanística exigida per la legislació urbanística i si escau d’entendre legitimada una
actuació subjecta al règim de comunicació prèvia. Les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia es
contenen a l’annex.
d) La prestació dels serveis públics de veu pública, activitats recreatives i de lleure, escorxador, bàscula i
piscines municipals.
e) L’autorització per a utilitzar l’escut del municipi en plaques, marques, noms o usos comercials i
industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i d’altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a instància
dels interessats.
2. No està subjecta a aquesta taxa:
a) La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, les consultes
tributàries, la devolució d’ingressos indeguts, ni els recursos administratius contra resolucions municipals.
b) La utilització de l’escut del municipi que aquest Ajuntament hagi imposat amb caràcter obligatori.
c) La realització de fotocòpies, compulses o la tramesa de faxos en benefici de les associacions inscrites al
Registre Municipal d’Entitats Veïnals de Torrebesses.
d) L’entrada a les piscines municipals per part dels menors de 4 anys.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària següents:
a) Aquelles que promoguin o bé que siguin titulars de l’activitat i/o instal·lació que fonamenti la intervenció de
l’administració municipal.
b) Aquelles que sol·licitin, provoquin o en l’interès de les quals redundi la tramitació del document o
expedient o la prestació del servei de què es tracti.
c) Aquelles que sol·licitin i obtinguin l’autorització per a l’ús de l’escut del municipi.
d) Aquelles que siguin propietàries o posseïdores o, si s’escau, arrendatàries dels immobles en què es
realitzin les construccions o instal·lacions, o s’executin les obres.
2. En relació amb les llicències urbanístiques, en tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els
constructors i els contractistes de les obres.
Article 4. Beneficis fiscals
No s’apliquen bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
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Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s’assenyala segons la naturalesa dels
documents o expedients que s’han de tramitar o dels serveis que s’han de prestar, d’acord amb les tarifes
següents:
EPÍGRA
F
1r
1.
2.
3.
4.
5.
2n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3r
1.
2.
3.

FET IMPOSABLE

3.

Serveis de secretaria
Per l’expedició de cada certificat
Per cada fotocòpia en negre
Per cada fotocòpia en color
Per l’enviament de faxos, per cada foli
Per la compulsa de cada foli
Documents urbanístics
Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis que s’iniciï a instància de part
Per cada certificat d’aprofitament urbanístic
Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o consulta per a edificació a instància de part
Per cada expedient de concessió de llicència urbanística
Per la verificació de cada actuació urbanística sotmesa a règim de comunicació prèvia
Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, eixamples, etc. per cada m² o fracció de plànol
Per cada edicte d’interès particular que l’Ajuntament insereixi en butlletins oficials o premsa privada
Documents cadastrals
Certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital, referida a finques del municipi, per cada finca.
Certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital, referida a finques d’altres municipis, per cada finca.
Certificació electrònica, per part dels titulars cadastrals, de dades protegides, relatives a béns immobles de la seua titularitat que
radiquin al terme de Torrebesses, per certificat.
Certificació electrònica, per part dels titulars cadastrals, de dades protegides, relatives a béns immobles de la seua titularitat que no
radiquin al terme de Torrebesses, per certificat.
Certificació electrònica, per cada finca addicional
Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància que hom no figura com a titular cadastral, relativa a la persona que ho
sol·liciti.
Ús d’escut
Per la concessió de l’autorització
Per la utilització de l’escut, cada any
Expedients d’activitats
Expedients d’activitats subjectes a la legislació ambiental, d’incendis, espectacles públics, activitats recreatives o centres de culte,
sotmeses a autorització de la Generalitat o llicència de l’Ajuntament
Verificació de comunicacions prèvies d’activitats subjectes a la legislació ambiental, d’incendis, espectacles públics, activitats
recreatives o centres de culte, no sotmeses a autorització
Procediment de revisió de títols habilitants d’activitats

4.
6è
7è
8è
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9è
1.

Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i instal·lacions
Per cada pesada a la bàscula municipal
Per cada cap sacrificat a l’escorxador municipal
Activitats recreatives i de lleure
Per la participació al casal d’estiu, per cada mes o fracció igual o superior a 15 dies naturals
Per la participació al casal d’estiu durant fraccions inferiors a 15 dies naturals
Per la participació als cursets de natació, per cada mes o fracció igual o superior a 15 dies naturals
Per la participació als cursets de natació durant fraccions inferiors a 15 dies
Per la participació en ambdós serveis, per cada mes o fracció igual o superior a 15 dies naturals
Per la participació en ambdós serveis, per cada fracció inferior a 15 dies naturals
Per la participació en altres activitats recreatives i de lleure no previstes als números anteriors, per cada mes o fracció
Per la participació en ruta monumental interior del casc urbà
Per la participació en ruta monumental exterior del casc urbà
Per la prestació del servei de piscines municipals
Per cada dia d’entrada a la piscines municipal

4.
5.
6.
4t
1.
2.
5è
1.
2.
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EUROS
1,75
0,10
0,15
0,30
1,75
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1,00
Cost dels edictes
1,00
3,00
10,00
15,00
4,00
1,75
300,00
100,00
80,00
10,00
50 % de l’annex
de què es tracti
50% de l’annex
1,00
3,00
60,00
40,00
40,00
30,00
90,00
70,00
Fins a 50,00
3,00
5,00
2,50
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2.
3.
4.
5.
EPÍGRA
F
10è
1.
2.
11è
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Per cada abonament de temporada de menors de 12 anys
Per cada abonament de temporada de majors de 12 anys
Per cada abonament de temporada de majors de 65 anys o jubilats
Abonaments quinzenals
FET IMPOSABLE
Veu pública
Per cada torn i anunciant
Per cada torn i anunciant, amb ocupació de la via pública
Lloguer d’espais
Sala del Casal social per actes privats
Neteja de la sala del Casal social per actes privats
Espai empresarial 5 dies/setmana
Espai empresarial 4 dies/setmana
Espai empresarial 3 dies/setmana
Espai empresarial 2 dies/setmana
Espai empresarial 1 dia/setmana
Aula de formació (dia)
Serveis bàsics (mes)
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21,00
37,00
25,00
20,00
EUROS
1,75
3,00
50,00
20.00
50 mes
40 mes
30 mes
20 mes
10 mes
30
5

2. La quota d’una tarifa correspon a la tramitació en cada instància, del document o expedient de què es
tracta, des que s’inicia fins que es notifica; no es veu afectada per la renúncia o desistiment de l’interessat i
a més a més és compatible amb l’exigència de les diferents tarifes i taxes previstes en aquesta o en altres
ordenances fiscals.
3. Les quotes que resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50 per cent quan els
interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que en motivin la meritació.
4. L’autorització per utilitzar l’escut del municipi no és transmissible, s’atorga a instància de part i, una
vegada concedida, s’entén tàcitament i anualment prorrogada mentre el seu titular no hi renunciï
expressament.
Article 7. Meritació
La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud per iniciar l’actuació o l’expedient, o bé la prestació del
servei, els quals no es tramiten o realitzen sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació, en presentar la sol·licitud o, quan escaigui, en entrar al recinte
de les piscines municipals.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei 30/1992, que no arribin
degudament reintegrats, s’han d’admetre provisionalment però no es poden cursar si no s’esmena la
deficiència, per la qual cosa s’ha de requerir l’interessat perquè, en el termini de deu dies, aboni les quotes
corresponents amb l’advertiment que, passat aquest termini, se’l tindrà per desistit de la seua sol·licitud.
Article 9. Infraccions i sancions
Quant a infraccions i sancions, és d’aplicació el règim previst al Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
Disposició addicional primera
Primera. L’expedició de còpies autèntiques de documents públics o privats correspon a la persona que
realitza les funcions de fe pública.

Número 240
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimarts, 16 de desembre de 2014

ANNEX
Actuacions en sòl urbà i no urbanitzable que, d’acord amb l’article 96 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, se sotmeten al règim de comunicació prèvia
1. Manteniment d’edificacions i finques
1.1 Manteniment de les parts no edificades de les parcel·les i solars
a) Tancaments de terrenys en sòl urbà no afectats per sistema viari, equipaments o zones verdes.
b) Treballs de neteja, desbrossat i jardineria a l’interior d’un solar, excepte aquells que comportin la
destrucció de jardins existents o la tala d’arbres.
c) Enjardinament dels espais lliures de parcel·la.
d) Enrajolat i pavimentació de patis.
1.2 Manteniment de les façanes dels edificis
a) Sanejament i arranjament de façanes, voladissos, canvis en l’aspecte exterior, sense afectació
d’elements estructurals, increment de volum ni creació de noves obertures.
b) Pintat de façanes.
c) Reparació o substitució d’escopidors, trencaaigües, canals i baranes.
d) Aplacats de plantes baixes.
e) Instal·lació o substitució de persianes, baranes i similars.
f) Col·locació de reixes a les finestres.
g) Construcció i modificació d’aparadors sense incidència estructural.
1.3 Manteniment de les cobertes dels edificis
a) Reparacions no estructurals de cobertes i terrats.
b) Reparació puntual de goteres.
c) Canvis de teules o enrajolats.
1.4 Manteniment i actualització de les instal·lacions
a) Substitucions d’instal·lacions existents (aigua, gas, electricitat, desguàs i similars).
b) Practicar cales en interiors per a canonades d’aigua, gas, electricitat, etc., sempre i quan no afectin a
parets mestres.
c) Instal·lacions d’antenes, barbacoes –sempre que estiguin a l’interior de les parcel·les i compti amb la
conformitat dels veïns afectats–, aparells d’aire condicionat i similars que no afectin les façanes, d’ús
particular i no comunitari, ni relacionades amb l’exercici d’activitats econòmiques.
1.5 Manteniment dels acabats interiors de l’edifici
a) En general, qualsevol obra interior, excepte les que afectin elements estructurals (parets, pilars, jàsseres,
forjats); comportin canvis d’ús o modifiquin les condicions d’habitabilitat.
b) Arrebossar, enguixar, enrajolar o aplacar parets existents.
c) Substitució de paviments, enrajolats, sanitaris, safareigs, portes i similars.
d) Reformes a cuines i banys que no modifiquin l’estructura ni les divisions o distribucions interiors.
e) Reparació o col·locació de celoberts.
f) Canvi de graons de les escales.
2. Treballs de preparació de l’obra
a) Execució de cales, pous i sondeigs d’explotació quan encara no s’hagués atorgat llicència d’obres.
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b) Treballs de neteja, sanejament, desbrossat de solars, previs a l’inici de les obres (excepte els treballs
d’anivellament).
c) Tanques d’obra.
d) Casetes d’obra, sitges de ciment i instal·lacions similars.
3. Caràcter no limitatiu
La relació d’obres i actuacions subjectes al règim de comunicació prèvia té caràcter enunciatiu i no limitatiu.
En cas de dubte, qualsevol obra assimilable a les anteriors que no afecti elements estructurals ni suposi
canvi d’ús, amb la conformitat dels serveis tècnics municipals, es podrà beneficiar del règim de comunicació
prèvia.
Disposició final. Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i romandrà vigent fins a la
seva modificació o derogació expressa.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
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 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.p del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament estableix la taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local que es regeix per aquesta ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal, la conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes contingudes a l’article 5
d’aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que sol·liciten o resulten beneficiades o
afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Article 4. Beneficis fiscals
No s’apliquen bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 5. Quota tributària
La quota tributària es determina per l’aplicació de la tarifes següents, que són irreductibles:
Epígraf 1r. Adjudicació de drets funeraris sobre nínxols
Epígraf 2n. Registre de permutes i transmissions

650,00 euros
7,10 euros

Article 6. Adjudicació de dret d’ús
1. L’assignació de nínxols prevista per l’epígraf 1r de l’article anterior suposa l’adjudicació dels diferents
nínxols, fosses o mausoleus als interessats, els quals adquireixen amb relació a aquells un dret d’ús que
s’extingeix d’acord amb el que disposa la normativa vigent.
2. En el supòsit d’extinció del dret d’ús adjudicat, es produeix la reversió del corresponent nínxol, fossa o
mausoleu a l’Ajuntament, el qual ha d’atorgar a l’interessat un termini d’un mes perquè traslladi els cadàvers
o les restes cadavèriques. En cas que no ho faci, l’Ajuntament executarà subsidiàriament el trasllat a la
fossa comuna, a càrrec de l’interessat.
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Article 7. Meritació i període impositiu
La taxa es merita quan s’inicia la prestació del servei, encara que es pot exigir el dipòsit previ quan es
formula la sol·licitud d’aquest servei.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació. Quan se sol·licita la prestació del servei, s’ha de presentar
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Article 9. Infraccions i sancions
Quant a infraccions i sancions, és d’aplicació el règim previst al Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
Disposició derogatòria
Es deroga, amb efectes retroactius a la data de la seva implantació, l’epígraf relatiu a la taxa de
manteniment del cementiri.
Disposició final. Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’1 de gener de 2012 i romandrà vigent fins a la
seua modificació o derogació expresses.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
Reguladora de la taxa de clavegueram
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que preveuen l’article 57, i 20.4 r) del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i
l’Ajuntament estableix la taxa pel servei de clavegueram.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries
per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueram municipal.
b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, aigua pluvial, negra i residual, mitjançant la xarxa de
clavegueram municipal.
2. No estan subjectes a la taxa les construccions derruïdes o que tenen la condició de solar no edificat.
Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària que siguin:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, usufructuari o titular del
domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants o usuaris de
cadascuna de les finques, habitatges o locals del terme municipal beneficiàries dels esmentats serveis,
qualsevol sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes, arrendataris, precaristes, etc.
2. En qualsevol cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges
o locals el propietari d’aquests immobles, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els
respectius beneficiaris del servei.
Article 4. Beneficis fiscals
No s’apliquen bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Administració Local

75

Número 240
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimarts, 16 de desembre de 2014

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’ha d’exigir una sola vegada i consisteix en la quantitat fixa de 68,55 euros.
2. La quota que cal exigir és de 390 euros quan es donen, conjuntament, els següents supòsits:
a) Que l’autorització de connexió afecti una finca que afronti amb un vial al qual se li hagi renovat la xarxa
de clavegueram després de l’1.1.2008 sense imposició de contribucions especials.
b) Que la finca afectada disposi de pou de registre.
c) Que no calgui l’obertura de la via pública per a la connexió a la xarxa general.
3. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració consisteix en
una quantitat fixa i irreductible de 10 euros.
Article 6. Meritació
1. La taxa es merita i naix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el fet
imposable, i s’entén iniciada:
a) En la data de la presentació de la sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu l’ha de formular
expressament.
b) Des que es dugui a terme l’efectiva presa a la xarxa de clavegueram municipal. La meritació per aquesta
modalitat de la taxa es produeix amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència de presa i sense
perjudici de la iniciació de l’expedient administratiu que es pugui instruir per a la seua autorització.
2. Els serveis d’evacuació d’excretes, aigua pluvial, negres i residuals, tenen caràcter obligatori per a totes
les finques del municipi que tinguin façana a carrers, places o vies públiques en que hi hagi clavegueram,
sempre que la distància entre la xarxa i la finca no excedeixi de cent metres, i es merita la taxa encara que
els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
Article 7. Període impositiu i règim de declaració
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
2. Cada any s’ha de formar un padró en el qual han de figurar els contribuents i les quotes respectives que
es liquiden per aplicació d’aquesta ordenança fiscal.
3. La llicència de presa a la xarxa comporta l’alta als padrons de les taxes de clavegueram i
subministrament d’aigua potable. La baixa o canvi de titularitat en la taxa de clavegueram compota també la
baixa o el canvi, respectivament, en el padró de subministrament d’aigua.
4. La quota anual que es merita per aquesta taxa es pot recaptar juntament amb la quota de la taxa de
recollida d’escombraries i, per raons d’eficàcia, ambdues es poden notificar en el mateix rebut.
5. En el moment de concedir la llicència de primera ocupació s’ha de practicar i notificar l’alta al padró de la
taxa.
Article 8. Infraccions i sancions
Quant a infraccions i sancions, és d’aplicació 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’1 de gener de 2012 i romandrà vigent fins a la
seua modificació o derogació expresses.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
Reguladora de la taxa de gestió de residus municipals
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del que preveuen l’article 57, i 20.4 s) del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que
es regeix per aquesta ordenança.
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 la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en les llars com a conseqüència de les
activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense edificar.
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a conseqüència
d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a usos privats, tals com aparcament,
traster o magatzem.
d) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.
e) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries.
2. Es consideren també residus domèstics els que es generen en les llars d’aparells elèctrics i electrònics,
roba, piles, acumuladors, mobles i estris, els residus i runes procedents d’obres menors de construcció i
reparació domiciliària, els residus procedents de neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i
platges, animals domèstics morts i vehicles abandonats.
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 general tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges o els locals o solars
situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei al qual es refereix l’article anterior, ja sigui a
títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari i, fins i tot, a precari..
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, locals o
solars, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris
del servei.
Article 4. Beneficis fiscals
No s’apliquen bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 5. Quota tributària
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge, local o solar, que es determinarà en
funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
A aquest efecte s’aplicarà la tarifa següent:
Epígraf 1r. Habitatges i despatxos professionals
Epígraf 2n. Habitatges desocupats durant un any o més o solars
Epígraf 3r. Altres locals d’activitats industrials o mercantils
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Article 6. Meritació
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicia la realització del servei,
que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de
gestió de residus domèstics en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents o els
locals o solars subjectes estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada establert i en funcionament el servei esmentat, les quotes es meriten el primer dia de cada
any natural i el període impositiu comprèn l’any natural, excepte en els supòsits d’alta de l’immoble o d’inici
de l’activitat econòmica, en què la taxa es meritarà en la data d’acabament de l’obra nova o en la d’inici de
l’activitat, respectivament.
Article 7. Període impositiu i règim de declaració i ingrés
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
2. Cada any s’ha de formar un padró en el qual han de figurar els contribuents i les quotes respectives que
es liquiden per aplicació d’aquesta ordenança fiscal.
3. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a
la matrícula, s’han d’efectuar les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del dia 1 de gener
següent.
4. En el moment de concedir la llicència de primera ocupació s’ha de practicar i notificar l’alta al padró de la
taxa.
Article 8. Infraccions i sancions
Quant a infraccions i sancions, és d’aplicació 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’1 de gener de 2012 i romandrà vigent fins a la
seua modificació o derogació expresses.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
Reguladora de la taxa per subministrament d’aigua
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.4.t del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa
per distribució d’aigua.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució d’aigua, inclosos els drets de
connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o
subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a
l’article 5 d’aquesta ordenança.
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·liciten o resulten beneficiades
o afectades, pels serveis de distribució d’aigua, 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. Beneficis fiscals
No s’apliquen bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa s’ha de determinar aplicant les tarifes següent:
Epígraf 1r. Subministrament d’aigua
1. Per comptador, per cada m³ consumit
2. Subministrament d’aigua des de l’omplidor de bótes, per cada m³
3. Mínim trimestral per cada comptador
Epígraf 2n. Subministrament de comptador
Epígraf 3r. Reobertura del servei per impagament

0,924 euros
1,00 euros
6,10 m³
45,00 euros
104,50 euros

A les tarifes anteriors cal afegir-hi, quan escaigui, l’IVA corresponent.
2. 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, el
servei es prestarà prèvia acceptació pel sol·licitant del pressupost que s’elabori en cada moment.
Article 6. Meritació i període impositiu
1. La taxa es merita quan s’inicia la prestació del servei, en relació amb 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 7. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa per serveis detallats als epígrafs 1r.2, 2 i 3 s’exigeix en règim 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 sempre aplicant la tarifa vigent en el moment
de practicar-se la lectura del comptador.
4. En supòsits d’exigibilitat continuada de la taxa de subministrament d’aigua, s’ha d’aplicar l’article 102.3 de
la Llei General Tributària.
5. La liquidació s’ha de practicar trimestralment i s’ha de pagar per domiciliació bancària. Només en casos
excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en les oficines municipals.
Article 8. 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’1 de gener de 2012 i romandrà vigent fins a la
seua modificació o derogació expresses.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
Reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments
que afecten la generalitat del veïnat
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les
vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin
d’interès general o afecten la generalitat o a una part important del veïnat, que es regeix per aquesta fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments d’interès general o que
afecten la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produeix sempre que per a la prestació del servei de
subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprenen entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua,
gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que es presten, totalment o parcial, a través de
xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament d’interès
general o que afecten la generalitat o a una part important del veïnat, com ara les de proveïment d’aigua,
subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa, sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol
altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. A aquests efectes, s’inclouen entre les
empreses explotadores dels esmentats serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores.
2. Als efectes d’aquesta taxa, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats
explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a
través de les quals s’efectuen els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets
d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que presten
serveis, o exploten una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, segons els articles 6 i concordants
de la Llei general de telecomunicacions o norma que la substitueixi.
Article 4. Base imposable i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques,
mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base
imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en aquesta ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu
hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts
obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la
xarxa per al seu ús.
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3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació
aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per aquesta com a contraprestació pels
serveis prestats a Torrebesses, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouen els ingressos
originats per fets o activitats extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a
consums dels abonats efectuats en el municipi.
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès
general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació,
modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
c) Lloguers, cànons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que
utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la
prestació del subministrament o servei.
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses
subministradores.
4. No s’inclouen entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis
prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de
l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents
de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que es prevegi que siguin
utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1a o 2a del Registre administratiu
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera
necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per
quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat.
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta ordenança, exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article
3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de
serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser
subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.
Article 5. Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o
aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei,
casos en què escau d’aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per
finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
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2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança naix en els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la
llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no
requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest
efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que
ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant
diversos exercicis, la meritació de la taxa té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn
l’any natural.
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que té periodicitat trimestral i
comprèn la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al qual es refereix. El cessament en
la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar
aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització.
2. Es pot presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre
natural. S’ha de presentar a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en
el terme municipal i especificar el volum d’ingressos percebuts per cadascun dels grups integrants de la
base imposable, segons detall de l’article 4.3 d’aquesta ordenança. L’especificació referida al concepte
previst a la lletra c) de l’esmentat article ha d’incloure la identificació de l’empresa o empreses
subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat quantitats en concepte de peatge.
3. La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat
article 4.3 no pot ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de
mesura, instal·lats en aquest municipi.
4. Les empreses que utilitzin xarxes alienes han d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per
tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 4.2 d’aquesta ordenança. Aquesta
acreditació s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. S’ha d’expedir un document d’ingrés per a l’interessat, per permetre-li de satisfer la quota en els llocs i
terminis de pagament que s’hi indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una liquidació
de quota inferior a 6 euros, s’acumularà a la següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà
l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària.
6. L’empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants
relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu
import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest
Ajuntament.
Article 8. 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.
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Disposició final. Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’1 de gener de 2012 i romandrà vigent fins a la
seva modificació o derogació expresses.

———
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