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ADMINISTRACIÓN LOCAL

ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

ANUNCI 10991

Aprovat definitivament l’expedient de modificació de crèdits
núm. 2 del pressupost comarcal vigent, amb aplicació del
romanent líquid de tresoreria de l’exercici anterior i nous i majors
ingressos, segons anunci publicat en el BOP núm. 168 de data 8
de desembre de 2005, es fa pública aquesta modificació, a nivell
de capítols, de conformitat amb el previst en l’article 177 en
relació amb el 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.

ESTAT DE DESPESES
CONSIGNACIÓ CRÈDITS CONSIGNACIÓ

CAPÍTOL ANTERIOR SUPLEMENTATS RESULTANT

I 949.000,00 40.000,00 989.000,00
II 2.054.139,36 41.890,99 2.096.030,35
III 4.300,00 0,00 4.300,00
IV 319.791,05 2.999,06 322.790,11
VI 459.076,99 76.000,00 535.076,99
VII 3.443.656,95 0,00 3.443.656,95
VIII 9.015,18 0,00 9.015,18
IX 19.399,51 0,00 19.399,51
TOTAL 7.258.379,04 160.890,05 7.419.269,09

ESTAT D’INGRESSOS
CONSIGNACIÓ INCREMENTS CONSIGNACIÓ

CAPÍTOL ANTERIOR DE CRÈDITS RESULTANT

III 340.006,00 0,00 340.006,00
IV 2.848.121,60 124.220,45 2.972.342,05
V 50.000,00 0,00 50.000,00
VII 34.048,00 3.000,00 37.048,00
VIII 3.986.203,44 33.669,60 4.019.873,04
IX 0,00 0,00 0,00
TOTAL 7.258.379,04 160.890,05 7.419.269,09

Balaguer, 28 de desembre de 2005
El president, Josep Roig i Armengou

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

EDICTE 11045

En compliment d’allò que disposen els articles 111 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 17.4
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 178 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 aquest Consell Comarcal , en la seva sessió plenària
de 29 de desembre de 2005, ha adoptat per majoria absoluta els
següents acords definitius:

Primer. Resoldre les al·legacions formulades contra l’ordenança
fiscal de la taxa del servei de recollida, transport i tractament de
residus municipals, domiciliaris i assimilables provisionalment
aprovada, d’acord amb la proposta aprovada en la sessió de 29 de
desembre de 2005 de la comissió corresponent i pels motius que
consten a l’acta de l’esmentada comissió, en el sentit següent:

Al·legació núm. 1, Associació Professional de RCP, estimació
total.
Es fixa la taxa de les RCP i ARI en 67,50 euros i 4,00 euros per
cada plaça. 

Al·legació núm. 2, Ajuntament de la Vall de Cardós, estimació
parcial.
S’estima l’al·legació referent als càmpings, RCP i bungalows: a

més de la quota fixa i per unitat d’acampada del càmpings,
s’afegeix la tarifa en concepte de bungalow i es fixen tarifes
diferents pels càmpings i les RCP.

S’estima l’al·legació relativa a estació de esquí alpí: s’incrementa
la tarifa de les estacions amb menys remuntadors.

Es desestima l’al·legació referent a les estacions d’esquí nòrdic.

S’estima l’al·legació per als campaments d’estiu: S’aplica una
taxa per als campaments d’estiu.

S’estima l’al·legació de les sales de festa: s’individualitza la taxa
per a aquestes instal·lacions i s’adequa a la seva activitat. 

S’estima l’al·legació dels garatges: s’estima que els habitatges ja
tenen integrat el cost del garatge.

Es desestima l’al·legació sobre els establiments oberts menys de
la meitat de l’any: tots els establiments de la comarca estan dins
de la mateixa zona turística. Tots els establiments treballen
temporalment per ser comarca turística.

S’estima l’al·legació de centrals i minicentrals: s’augmenta la
taxa de les centrals hidroelèctriques més grans.

Al·legació núm. 3 Ajuntament d’Alins, estimació parcial.
S’estima l’al·legació per als campaments d’estiu: S’aplica una
taxa per als campaments d’estiu.

S’estima l’al·legació de bars, cafeteries, pubs, sales de festa i
càmpings: s’individualitza la taxa per a les sales de festes i es té
en compte la consideració de grans productors a la resta
d’establiments ajustant la taxa a la seva activitat. 

S’estima l’al·legació dels garatges: s’estima que els habitatges ja
tenen integrat el cost del garatge.

Es desestima l’al·legació de centrals i minicentrals: s’augmenta
la taxa de les centrals hidroelèctriques més grans.

S’estima l’al·legació de les piscines: és un equipament
complementari d’altres.

S’estima l’al·legació de centres oficials: es calcula la taxa en
funció del nombre de treballadors.

Al·legació núm. 4, Ajuntament de Tírvia, estimació parcial.
Es desestima l’al·legació sobre la producció de residus: S’aplica
la taxa per habitatge, per lo qual la generació de residus per unitat
es igual a tota la comarca.

S’estima l’al·legació de compensació per esforç en la recollida
selectiva: Amb el futur pesatge dels contenidors es podrà calcular
la quantitat de residus produïts a cada poble

Es desestima l’al·legació d’adequació de la taxa a cada poble: la
individualització de la taxa per pobles seria difícil de quantificar.

Al·legació núm. 5, Ajuntament de Sort, estimació parcial.
Es desestima l’al·legació sobre reducció de la taxa d’habitatges:
La diferència d’imports obligaria a requantificar la resta
d’elements tributaris.

S’estima l’al·legació de rebaixar taxa de comerç: es beneficia als
establiments situats en poblacions de menys de 200 habitants i de
menys de 60 m2 . 

S’estima l’al·legació d’adequació de la taxa a les petites fondes:
es desglossa la taxa en funció del nombre de places.

Es desestima l’al·legació per comerços de més de 200 m2: aquest
element tributari és poc significatiu.

Es desestima l’al·legació de industria agroalimentària per
producció: s’incrementa el varem per metres quadrats.

Es desestima al·legació diferenciació tallers i industries:
s’agrupen per simplificar el pagament de la taxa.

Al·legació núm. 6, Rosa Ma pla i Boixareu, estimació total.
S’estima l’al·legació referent als bungalows dels càmpings: es
crea una taxa per aquest tipus d’instal·lacions. 

Al·legació núm. 7, Restaurant Samarra, estimació parcial.
S’estima parcialment l’al·legació referent a hotels i allotjaments:
la taxa dels establiments es desglossa en funció de la seva
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capacitat, sense tenir en compte el nombre d’habitants de la
població.

Es desestima l’al·legació de quota fixa inferior per hotels, hostals
i pensions, en relació als càmpings: l’activitat dels primers es
desenvolupa durant tot l’any. 

S’estima l’al·legació referent als bungalows dels càmpings: es
crea una taxa per aquest tipus d’instal·lacions. 

Es desestima l’al·legació referent a la legalització d’apartaments:
aquesta tasca no es objecte de la taxa d’escombraries.

S’estima l’al·legació dels garatges: s’estima que els habitatges ja
tenen integrat el cost del garatge.

S’estima parcialment l’al·legació referent a restaurants en funció
del nombre d’habitants dels pobles i canvi de taules a places: la
taxa dels restaurants contempla la diferenciació per places. No es
té en compte la ubicació de l’establiment.

S’estima l’al·legació de les piscines: és un equipament
complementari d’altres.

Es desestima l’al·legació sobre la retirada de la taxa: l’aplicació
de la taxa respon a la responsabilitat delegada pels ajuntaments al
Consell Comarcal.

Al·legació núm. 8, Serveis turístics Gabriel, SL, estimació
parcial.
S’estima parcialment l’al·legació referent a hotels i allotjaments:
la taxa dels establiments es desglossa en funció de la seva
capacitat, sense tenir en compte el nombre d’habitants de la
població.

S’estima l’al·legació referent als bungalows dels càmpings: es
crea una taxa per aquest tipus d’instal·lacions. 

Es desestima l’al·legació de quota fixa inferior per hotels, hostals
i pensions, en relació als càmpings: l’activitat dels primers es
desenvolupa durant tot l’any. 

Es desestima l’al·legació referent a la legalització d’apartaments:
aquesta tasca no es objecte de la taxa d’escombraries.

S’estima parcialment l’al·legació referent a restaurants en funció
del nombre d’habitants dels pobles i canvi de taules a places: la
taxa dels restaurants contempla la diferenciació per places. No es
té en compte la ubicació de l’establiment.

S’estima l’al·legació dels garatges: s’estima que els habitatges ja
tenen integrat el cost del garatge.

S’estima l’al·legació de les piscines: és un equipament
complementari d’altres.

Es desestima l’al·legació d’igualar quota fixa per RCP i hotels:
les RCP tenen limitacions de places. 

Es desestima l’al·legació sobre la retirada de la taxa: l’aplicació
de la taxa respon a la responsabilitat delegada pels ajuntaments al
Consell Comarcal.

Al·legació núm. 9, Povimaes Instalaciones, SL, estimació
parcial.
S’estima l’al·legació dels garatges: s’estima que els habitatges ja
tenen integrat el cost del garatge.

Es desestima la reducció de la taxa per despatxos: la taxa
incorpora també els costos de gestió dels materials destinats al
reciclatge.

Es desestima l’al·legació sobre la retirada de la taxa: l’aplicació
de la taxa respon a la responsabilitat delegada pels ajuntaments al
Consell Comarcal.

Al·legació núm. 10, Joan Pocallet i Vila, Ramona Manuel
Estaregui, estimació parcial.
S’estima l’al·legació dels garatges: s’estima que els habitatges ja
tenen integrat el cost del garatge.

Es desestima l’al·legació de reduir el preu pels habitatges: el
servei s’adequa a les peticions dels ajuntaments. 

Es desestima l’al·legació sobre la retirada de la taxa: l’aplicació

de la taxa respon a la responsabilitat delegada pels ajuntaments al
Consell Comarcal

Al·legació núm. 11, Sanpo Cardós SL, estimació parcial.
S’estima l’al·legació dels garatges: s’estima que els habitatges ja
tenen integrat el cost del garatge.

Es desestima la reducció de la taxa per despatxos: la taxa
incorpora també els costos de gestió dels materials destinats al
reciclatge.

Es desestima l’al·legació sobre la retirada de la taxa: l’aplicació
de la taxa respon a la responsabilitat delegada pels ajuntaments al
Consell Comarcal.

Al·legació núm. 12, Emma Rafel Babot, Juan Pex Queró,
estimació parcial.
S’estima l’al·legació dels garatges: s’estima que els habitatges ja
tenen integrat el cost del garatge.

Es desestima l’al·legació de reduir el preu pels habitatges: el
servei s’adequa a les peticions dels ajuntaments. 

Es desestima l’al·legació sobre la retirada de la taxa: l’aplicació
de la taxa respon a la responsabilitat delegada pels ajuntaments al
Consell Comarcal

Al·legació núm. 13, Juan Ferran Pocallet, estimació parcial.
S’estima l’al·legació dels garatges: s’estima que els habitatges ja
tenen integrat el cost del garatge.

Es desestima l’al·legació de reduir el preu pels habitatges: el
servei s’adequa a les peticions dels ajuntaments. 

Es desestima l’al·legació sobre la retirada de la taxa: l’aplicació
de la taxa respon a la responsabilitat delegada pels ajuntaments al
Consell Comarcal

Al·legació núm. 14, Núria Garcia Quera, estimació parcial.
S’estima l’al·legació sobre servei de restauració en RCP: cada
servei de que disposen les RCP tributen individualment.

S’estima l’al·legació d’alberg: passen a tributar en funció de la
seva capacitat i per places.

Es desestima l’al·legació per cases de colònies: l’activitat
d’aquests establiments es molt reduïda i tenen un caràcter social.

Es desestima establir preus segons dies d’obertura a l’any: tots
els establiments de la comarca estan dins de la mateixa zona
turística. Tots els establiments treballen temporalment per ser
comarca turística.

S’estima l’al·legació de compensació per esforç en la recollida
selectiva: Amb el futur pesatge dels contenidors es podrà calcular
la quantitat de residus produïts a cada poble

Al·legació núm. 15, Centre Social Casa Xorret, desestimació
total.
No existeixen actualment mesures per quantificar de forma
individualitzada la capacitat de reciclatge.

No s’adverteix cap fonament legal que permeti la diferenciació
en l’ocupació d’un habitatge.

Els residus de la construcció no estan inclosos en aquesta taxa,
per tenir una gestió diferenciada.

Al·legació núm. 16, Lo pi negre. Associació ambientalista del
Pallars Sobirà, desestimació total.
No existeixen actualment mesures per quantificar de forma
individualitzada la capacitat de reciclatge.

No s’adverteix cap fonament legal que permeti la diferenciació
en l’ocupació d’un habitatge.

Els residus de la construcció no estan inclosos en aquesta taxa,
per tenir una gestió diferenciada.

Al·legació núm. 17, Armand Simon Llanes, desestimació total.
No existeixen actualment mesures per quantificar de forma
individualitzada la capacitat de reciclatge.

No s’adverteix cap fonament legal que permeti la diferenciació
en l’ocupació d’un habitatge.
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Els residus de la construcció no estan inclosos en aquesta taxa,
per tenir una gestió diferenciada.

Al·legació núm. 18, Ajuntament de La Guingueta, estimació
total.
S’estima l’al·legació d’alberg: passen a tributar en funció de la
seva capacitat i per places.

S’estima l’al·legació de cases de colònies: l’activitat d’aquests
establiments es molt reduïda i tenen un caràcter social.

S’estima l’al·legació de centrals i minicentrals: s’augmenta la
taxa de les centrals hidroelèctriques més grans.

Al·legació núm. 19, Ajuntament de Soriguera, estimació total.
S’estima l’al·legació referent les benzineres: s’individualitza la
taxa i es crea un import fix de 300 euros.

S’estima l’al·legació de reducció de la taxa d’habitatges als
nuclis on no arriba el servei de recollida: En compensació del
transport de les escombraries per part dels usuaris.

S’estima l’al·legació de restaurants: la taxa es passa a
comptabilitzar segons el nombre de places i no de taules. 

Al·legació núm. 20, Ajuntament de Vall de Cardós, estimació
parcial.
Es desestima la diferenciació de la quota variable per a hotels,
hostals, pensions i càmpings: no es concreta la proposta.

Es desestima el càlcul de la taxa segons la producció de residus:
actualment no es disposa de cap sistema per quantificar de forma
diferenciada la producció de residus de cada nucli.

S’estima l’al·legació referent als càmpings, RCP i bungalows: a
més de la quota fixa i per unitat d’acampada del càmpings,
s’afegeix la tarifa en concepte de bungalow i es fixen tarifes
diferents pels càmpings i les RCP.

Es desestima l’al·legació de proposta de reducció de freqüències
de recollida: aquesta freqüència depèn dels ajuntaments.

S’estima l’al·legació dels garatges: s’estima que els habitatges ja
tenen integrat el cost del garatge.

S’estima l’al·legació de compensació per esforç en la recollida
selectiva: Amb el futur pesatge dels contenidors es podrà calcular
la quantitat de residus produïts a cada poble

Es desestima l’al·legació sobre els establiments oberts menys de
la meitat de l’any: tots els establiments de la comarca estan dins
de la mateixa zona turística. Tots els establiments treballen
temporalment per ser comarca turística.

Es desestima l’al·legació referent a les estacions d’esquí: a les
estacions d’esquí nòrdic se’ls cobra pels serveis de que disposen.

S’estima l’al·legació per als campaments d’estiu: S’aplica una
taxa per als campaments d’estiu.

S’estima l’al·legació de les sales de festa: s’individualitza la taxa
per a aquestes instal·lacions i s’adequa a la seva activitat. 

S’estima l’al·legació de centrals i minicentrals: s’augmenta la
taxa de les centrals hidroelèctriques més grans.

Al·legació núm. 21, Restaurant Samarra. Igual que al·legació
núm. 7.

Al·legació núm. 22, Hotel Puitavaca, desestimació total.
Es desestima l’al·legació de quota fixa inferior per hotels, hostals
i pensions, en relació als càmpings: l’activitat dels primers es
desenvolupa durant tot l’any. 

Es desestima l’al·legació de proposta de reducció de freqüències
de recollida: aquesta freqüència depèn dels ajuntaments.

Al·legació núm. 23, Societat Arnalot Subias SCP, estimació
parcial.
S’estima l’al·legació de rebaixar taxa de comerç: es beneficia als
establiments situats en poblacions de menys de 200 habitants i de
menys de 60 m2 . 

Es desestima l’al·legació de proposta de reducció de freqüències
de recollida: aquesta freqüència depèn dels ajuntaments.

Al·legació núm. 24, Maribel Ferrer Arnalot, estimació parcial.
Es desestima l’al·legació de proposta de reducció de freqüències
de recollida: aquesta freqüència depèn dels ajuntaments.

Es desestima l’al·legació sobre la producció de residus: S’aplica
la taxa per habitatge, per lo qual la generació de residus per unitat
es igual a tota la comarca.

Es desestima al·legació sol·licitud estudis externs: la taxa
incorpora un estudi estandarditzar dels costos actuals de la
recollida, el transport i el tractament dels residus municipals. 

Al·legació núm. 25, Ajuntament de Tírvia, desestimació total.
Es desestima l’al·legació de la revisió de l’aplicació de la taxa,
aplicant criteris més equitatius tenint en compte les tones
recollides i el quilometratge per fer cada servei. Adequació al
context real de cada municipi. Compensació als municipis per fer
una gestió selectiva: no es concreta la proposta.

Segon. Aprovar definitivament l’establiment de la taxa del servei
de recollida, transport i tractament de residus municipals,
domiciliaris i assimilables.

Tercer. Introduir a l’article 6è.2 de l’ordenança fiscal d’aquesta
taxa les modificacions resultants de les al·legacions estimades
parcialment o totalment.

Quart. Aprovar definitivament l’ordenança fiscal, en la seva
redacció definitiva, de la taxa del servei de recollida, transport i
tractament de residus municipals, domiciliaris i assimilables, que
s’aplicarà als quinze municipis de la comarca a partir del proper
dia 1 de gener de 2006 i regirà fins que se n’acordi la modificació
o la derogació

El text de l’ordenança aprovada definitivament és el següent:

Ordenança fiscal aprovada definitivament pel Ple del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà el dia 29 de desembre de 2005, per
a l’exercici de 2006, aplicable als municipis d’Alins, Alt Àneu,
Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera,
La Guingueta, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia
i Vall de Cardós; relativa a la taxa del servei de recollida,
transport i tractament de residus municipals, domiciliaris i
assimilables

Article 1r. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal
estableix la taxa del servei de recollida, transport i tractament de
residus municipals, domiciliaris i assimilables, que es regirà per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que
disposa l’article 57 de l’ esmentat text refós.

L’establiment i ordenació d’aquesta taxa es fa per delegació dels
ajuntaments d’Alins (Ple de 21-07-2005), Alt Àneu (Ple de 5-07-
2005), Baix Pallars (Ple de 28-04-2005), Espot (Ple de 14-07-
2005), Esterri d’Àneu (Ple de 26-05-2005), Esterri de Cardós
(Ple de 27-04-2005), La Guingueta (Ple de 26-04-2005),
Lladorre (Ple de 22-06-2005), Llavorsí (Ple de 13-04-2005),
Rialp (Ple de 25-06-2005), Soriguera (Ple de 5-05-2005), Sort
(Ple de 14-06-2005) i Vall de Cardós (Ple de 27-05-2005);
delegació acceptada pel Ple del Consell Comarcal en la seva
sessió de 6-10-2005 (acord publicat al BOP de Lleida núm. 151,
de 5-11-2005); i de Farrera (Consell Obert de 9-12-2005) i Tírvia
(Ple 21-12-2005).

Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei
comarcal de recepció obligatòria de recollida domiciliària
d’escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments,
garatges i locals o establiments on s’hi efectuïn activitats
industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, el
seu transport i el seu tractament posterior.
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2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i
residus sòlids urbans les restes i les deixalles alimentàries o els
detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o
d’habitatges i s’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus
industrial, les runes d’obres, els detritus humans, les matèries i
materials contaminants, corrosius, perillosos o els que per a la
seva recollida o abocament requereixin l’adopció de mesures
especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.

3. No està subjecte a la taxa la prestació de caràcter voluntari i a
instància de part, dels serveis següents, que requeriran la
formalització prèvia d’un conveni:
a) Recollida d’escombraries i residus no qualificats de
domiciliaris i els urbans d’indústries, hospitals i laboratoris, no
reflectits a les tarifes
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals
c) Recollida de runes d’obres
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que ocupin o
utilitzin els habitatges i els locals situats en els nuclis, llocs,
places, carrers o vies públiques en què el servei es realitzi, bé
sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant,
d’arrendatari o, fins i tot, de precarista.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent, el propietari dels habitatges o locals, que podrà
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que
són els beneficiaris del servei.
3. Correspondrà al substitut del contribuent la comunicació al
Consell Comarcal de les dades del subjecte passiu, de forma
fefaent. En cas contrari les liquidacions es giraran directament al
substitut.
4. S’entendrà que s’ocupa l’habitatge o local, i que es presta el
servei, quan aquests estiguin situats dins d’un parc o espai
protegit, encara que no hi hagi contenidors dins d’aquest espai.
Lgualment s’enendrà que es presta el servei quan l’habitatge o
local estigui a menys de 5.000 metres d’un contenidor. Aquesta
distància es comptarà seguint el traçat del vial en el qual estigui
situat el contenidor més proper.
5. Es presumeix que té lloc la utilització del servei quan a
l’habitatge o local es verifiqui el subministrament d’energia
elèctrica o d’aigua potable. I això amb independència de si els
habitatges, locals o establiments estan ocupats tot l’any o només
una temporada. 
Article 4t. Responsables tributaris
La responsabilitat tributària, subsidiària o solidària, s’exigirà en
tot cas en els termes i d’acord amb el que preveu la Llei 58/2003,
general tributària.
Article 5è. Exempcions
D’acord amb el que estableix l’article 9 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, no es podran
reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals, que els
expressament previstos a les normes amb rang de Llei o els
derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
Article 6è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa , o bé en una
quantitat fixa més la resultant de l’aplicació d’una tarifa, per
unitat de local o habitatge, que es determinarà en funció de la
naturalesa i el destí dels immobles i del lloc on estiguin situats.
La quota té caràcter irreduïble (irreductible) i correspon a cada
any natural.
2. Les quotes i tarifes queden determinades de la forma següent:

TAXA EXCOMBRARIES IMPORT TAXA EUROS

Habitatge...............................................................................67,50
Habitatge situat en pobles on no arriba el camió
de recollida ...........................................................................54,00

TAXA EXCOMBRARIES IMPORT TAXA EUROS

Hotels, hostals, pensions (allotjaments)
Menys de 50 places ............................................................300,00
Més de 50 places ................................................................450,00
Per cada plaça........................................................................ 4,00
Camping .............................................................................200,00
Bungalows ............................................................................67,50
Per cada unitat d’acampada ...................................................4,00
RCP i ARI.............................................................................67,50
places ......................................................................................4,00
Bars, cafeteries, pub
Poblacions menys de 200 habitants....................................120,00
Poblacions més de 200 habitants........................................200,00
Restaurants .........................................................................200,00
Per plaça .................................................................................1,20
Estacions d’esquí alpí:
Cap del Port .....................................................................4.625,26
Espot ................................................................................4.625,26
Port-Ainè .........................................................................4.625,26
Tavascan ..........................................................................4.625,26
Albergs, 
De menys de 15 places.........................................................67,50
De més de 15 places...........................................................300,00
Plaça .......................................................................................4,00
Refugis .................................................................................60,00
Places ......................................................................................4,00
Centrals............................................................................2.000,00
Minicentrals ........................................................................400,00
Gasolineres .........................................................................300,00
Fàbrica, taller i petita indústria
Menys de 100 m2 ...............................................................150,00
Més de 100 m2 ...................................................................215,00
Despatx, local s/a, esports aventura, magatzem excepte comerç,
etc
Menys de 60m2 ....................................................................90,00
Més de 61 m2 a 299 m2.....................................................213,00
Més de 300 m2 ...................................................................500,00
Comerç
Poblacions de menys de 200 habitants i menys de 60 m2.100,00
Poblacions de més de 200 habitants i menys de 60 m2.....130,00
Més de 60 m2 i menys de 199 m2 .....................................250,00
Més de 200 m2 ...................................................................500,00
Sales de festes.....................................................................400,00
Parc Nacional Casa del Parc ...........................................1.830.91
Cases de colònies i terrenys d’acampada...........................150,00
Centres oficials
D’1 a 3 treballadors ..............................................................67,50
De 4 a 10 treballadors ........................................................130,00
D’11 a 50 treballadors ........................................................200,00
Més de 50 treballadors .......................................................300,00

3. En el supòsit que l’oficina, establiment o local estigui situat en
el mateix habitatge, sense separació, s’aplicarà la tarifa íntegra de
l’activitat i el 50 % de la de l’habitatge.

Article 7è. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del
moment en què s’iniciï la realització del servei, que hom
entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria,
quan el servei comarcal de recollida d’escombraries
domiciliàries en els nuclis, carrers o llocs on figurin els
habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa
estigui establert i en funcionament. 

2. Un cop s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes
s’acreditaran el primer dia de cada any natural. Quan
l’acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta
data, la primera quota s’acreditarà el primer dia del trimestre
següent, i es farà el prorrateig anual corresponent.

3. Això no obstant, i tal com preveu l’article 8 d’aquesta
Ordenança, la cobrança es farà anualment.
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Article 8è. Declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què
s’acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius
formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a
aquest efecte, la declaració d’alta i ingressaran, simultàniament,
la quota de l’any o fracció que correspongui.

2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats,
qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s’hi
efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a
partir del període de cobrament de l’exercici següent al de la data
en què s’hagi realitzat la declaració o es conegui d’ofici la
variació.

3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, mitjançant
un rebut derivat de la matrícula.

La matrícula o padró haurà de contenir les següents dades:

a) NIF, nom, cognom i domicili del subjecte passiu i/o del
substitut

b) Objecte imposable

c) Base imposable

d) Tipus de gravamen

e) Quota assignada

f) Deute

4. Es confeccionaran anualment els padrons corresponents i se
sotmetran a l’aprovació del president del Consell Comarcal.

5. L’acord d’aprovació fixarà l’inici dels terminis de pagament en
període voluntari, que en cap cas no serà inferior a dos mesos.
Aquest acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província,
amb els requisits següents:

L’edicte de notificació col·lectiva haurà de contenir almenys:

a) El termini d’ingrés

b) Les modalitats admeses d’ingrés

c) El lloc, els dies i les hores en què es pot efectuar el pagament

d) L’advertiment que, transcorregut el termini d’ingrés fixat, els
rebuts seran exigits pel procediment de constrenyiment i
meritaran els recàrrecs i interessos de demora i, si s’escau, les
costes que produeixin

e) Els recursos procedents

En tot cas, la notificació col·lectiva sempre podrà ser substituïda
per notificacions individuals.

6. L’exposició al públic dels padrons, amb els requisits legals,
tindrà tots els efectes propis de la notificació.

7. Es podrà presentar, davant el president del Consell Comarcal,
recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el
termini d’un mes a comptar des de la publicació esmentada a
l’apartat 5.

Article 9è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de
sancions que els correspongui en cada cas, hom s’ajustarà al que
disposen els articles 178 i següents de la Llei general tributària.

Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha
estat aprovada pel Ple del Consell Comarcal en sessió celebrada
el dia 14 de novembre de 2005, entrarà en vigor el mateix dia de
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i
serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2006. El seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva
modificació o la seva derogació expresses.

Contra els presents acords definitius solament hi cap recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el previst a l’article 19 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que podran
interposar els interessats davant el Jutjat del contenciós
administratiu de Lleida en el termini de dos mesos comptadors

des del dia següent al de publicació d’aquests acords i de
l’ordenança al Butlletí Oficial de la Província.

Sort, 30 de novembre de 2005
El president, Àngel Guiu Abella

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LLEIDA

INTERVENCIÓ

EDICTE 10927

En compliment del que determina l’article 17.4 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, es publica a continuació l’acord definitiu
d’aprovació de l’expedient de modificació de les ordenances
fiscals números 2.10, 3.1 i 3.2, que han de regir a partir de l’1 de
gener de 2006 adoptat pel Ple de l’Ajuntament, del dia 23 de
desembre de 2005, i el text de les mateixes.

Acord adoptat en sessió plenària de data 23 de desembre de 2005:
Expedient de modificació d’ordenances fiscals 2006.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 28 d’octubre de 2005,
adoptà entre d’altres l’acord d’aprovar inicialment l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals: 2.10 Taxa per serveis de la
Guàrdia Urbana; 3.1 Taxa per ocupació de la via pública i 3.2
Taxa per guals i reserves a la via pública; i exposat al públic,
previ anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província número
150, de data 3 de novembre de 2005, i al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament per un termini de 30 dies hàbils, no es van
presentar reclamacions.

Vist el dictamen de la Comissió d’Economia, s’acorda:
1r. Aprovar definitivament les ordenances fiscals que es
concreten a continuació, amb les modificacions que es detallen a
l’expedient:

· OF número 2.10 Taxa per serveis de la Guàrdia Urbana.
· OF número 3.1 Taxa per ocupació de la via pública.
· OF número 3.2 Taxa per guals i reserves a la via pública.

2n. Seguir els tràmits reglamentaris.

Contra l’esmentada aprovació definitiva es podrà interposar
directament recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Secció del Contenciós, en un
termini de dos mesos comptats des de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Lleida, 23 de desembre de 2005
L’Alcalde (il·legible)

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2.10

Taxa per serveis de la Guàrdia Urbana

Article 1. Naturalesa, objecte i fonament
En ús de les facultats que concedeix l’article 106 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i,
específicament l’article 57 del RDL 2/04, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes locals,
i de conformitat amb els s’hi disposa en els articles 20 a 27
d’aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la
prestació de servei de vigilància exterior o regulació del trànsit en
actes o celebracions promoguts per particulars, realitzats en
recintes o locals, tan públics com privats, quan l’activitat prevista
generi, en la via pública, una previsió d’assistència nombrosa de
persones o vehicles i/o quan existeixi la necessitat de garantir,
també en la via pública, la seguretat del trànsit, dels béns públics
o de les persones, i/o l’ordre públic, així com el servei de control
i direcció del trànsit, amb motiu de desviaments ocasionals per
talls de carrers, com a conseqüència de la realització d’obres de
caràcter particular en la via pública.

Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 31/12/2005, número 179, pàgina 67
Servei d'Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida


