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Número de registre 8644

AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

Edicte d’aprovació definitiva d’ordenances fiscals 2020 i següents

Assumpte: Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2020 i successius.

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 3 d’octubre de
2019,  aprovà  provisionalment  la  modificació  de  determinades  ordenances  fiscals  per  a  l’any  2020  i
següents.

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 198, del dia 14 d’octubre de
2019, 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.

1. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 1
TAXA
per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer

Article 4è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei  o
activitat, d’acord amb la tarifa següent:

Epígraf primer. Concessió i expedició de llicències, classe única 52,79 €
Epígraf segon. Autorització per a la transmissió de llicències, classe única 52,79€
Epígraf tercer. Substitució de vehicles, classe única 52,79 €

2. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 2
TAXA
per llicències urbanístiques

Article 6è. Quota tributària
1.  La quota tributària es determinarà per  una quantitat  fixa que assenyalarà segons la naturalesa dels
expedients  que s’han de determinar,  d’acord amb les tarifes que conté l’apartat  segon d’aquest  mateix
article.

2. Les tarifes que s’apliquen per tramitar cada instància o expedient, segons el  cas, de qualsevol tipus
d’assumpte  de competència  municipal,  des  de l’inici  fins  a  la  resolució  final,  inclosa  la  certificació  i  la
notificació a l’interessat de l’acord final, són les tarifes següents:
Quadre de tarifes

A) EXPEDIENTS REFERENTS A OBRES O LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EN GENERAL
APARTAT CONCEPTE IMPORT

a Llicència d’obres que requereixen projecte tècnic 123,08
b Llicència d’obres que no requereixen projecte tècnic 28,81
c Obres subjectes a comunicació prèvia 28,81
d Llicència de segregació i divisió horitzontal simple de finques urbanes 88,71
e Llicència de parcel·lació o de divisió horitzontal complexa 123,08
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f Canvi de titularitat de llicència urbanística o de comunicació prèvia 38,59
g Modificació de llicència urbanística concedida 38,59
h Pròrroga de llicència urbanística concedida 38,59
i Llicència parcial o comunicació de primera ocupació/utilització d’edificis 88,71
j Qualsevol altre expedient referent llicències urbanístiques 28,71
k Placa senyalització obres quan s’escaigui 15,84
l Llicència d’obres en sòl no urbanitzable que requereixen projecte tècnic i que han d’obtenir l’informe perceptiu de la Comissió Territorial d’Urbanisme 308,74

B) EXPEDIENTS REFERENTS AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
APARTAT CONCEPTE IMPORT

a Informe urbanístic 45,79
b Certificat de compatibilitat urbanística 9,15
c Certificat d’antiguitat i legalitat de la implantació d’immobles existents i usos 45,79
d Altres certificats o informes referents al Servei d’urbanisme 9,15
e Tramitació projecte de reparcel·lació urbanística complexa 1.396,75
f Tramitació projecte d’urbanització o pla parcial 698,38
g Tramitació expedient de qualsevol figura del planejament 349,18
h Acta de replanteig d’alineació o rasant i reajustament 88,71

C) EXPEDIENTS REFERENTS A LA DECLARACIÓ DE RUÏNA
APARTAT CONCEPTE IMPORT

a Declaració de ruïna a instancia de finques urbanes a petició dels seus propietaris 1.265,94
b Declaració de ruïna incoat d’ofici per part de l’administració 316,46
c Declaració de ruïna imminent promogut per l’administració 527,44

Si l’expedient es resolgués decretant la ruïna imminent i l’Ajuntament assumeix les despeses de trasllat de
mobles i interrupció de subministres i serveis tal com l’aigua i l’enllumenat i/o l’execució de l’enderroc de la
finca ruïnosa, se liquidaran a la propietat els imports corresponents als costos reals dels esmentats treballs.

D) EXPEDIENTS REFERENTS A LA DISCIPLINA URBANÍSTICA
APARTAT CONCEPTE IMPORT

a Incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística 210,15
b Incoació d’expedient d’ordre d’execució d’obres o actuacions 49,29
c Incoació de qualsevol altre expedient referent a la disciplina urbanística 49,29

3. En cas de desistiment de qualsevol  expedient  abans de la resolució es liquidarà el  50% de la taxa
estipulada.

4. Les liquidacions que es facin per aquest fet imposable són compatibles i independents de les taxes per
ocupar la via pública.

3. Modificació ordenança fiscal número 03
TAXA 
per recollida d’escombraries

Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la
naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

CONCEPTE                                                                                                                                                                                                                 IMPORT ANUAL

a) Habitatges de caràcter familiar..................................................................................................................75,69
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003............................................................................................................12,79
b) Bars, cafeteries o establiments de caràcter similar i comestibles..........................................................180,77
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003............................................................................................................30,86
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c) Fondes, pensions, etcètera......................................................................................................................297,86
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003............................................................................................................53,83
d)Residències d’avis.....................................................................................................................................319,97
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003............................................................................................................53,83
d) Locals industrials 1a Categoria................................................................................................................234,51
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003............................................................................................................43,66
e) Locals Comercials, exclosos alimentació................................................................................................107,65
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003............................................................................................................22,32
f) Locals industrials 2a Categoria.................................................................................................................119,82
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003............................................................................................................22,32
g) Hotels........................................................................................................................................................563,70
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003..........................................................................................................102,42
h) Bancs........................................................................................................................................................255,81
Cànon de la Generalitat Llei 16/2003............................................................................................................43,66

Els contribuents dels  nuclis agregats d’Almenara Alta, Donzell  d’Urgell,  Mafet  i  Montclar,  satisfaran una
quota equivalent a les 2/6 parts de les esmentades en l’apartat 2 anterior, entretant el servei es realitzi dues
vegades per setmana. Els contribuents del nucli agregat de les Puelles satisfaran l’equivalent a 1/12 part.

3. Les quotes fixades per aquesta ordenança són, amb caràcter general, anuals i irreductibles, excepte en
els supòsits d’inici  o cessament en l’ús del  servei, en habitatges particulars, locals destinats a garatges
particulars o de comunitats de propietaris en que la quota es prorratejarà per semestres naturals.

4. Modificació l’Ordenança Fiscal número 4
Es modifica de l’Ordenança 4, bonificació: vehicles de tracció mecànica

Article 4. Exempcions i bonificacions, l’apartat 2.c)
3. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota els titulars dels vehicles elèctrics o amb sistema híbrid de
conformitat amb l’article 96.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Per  a  gaudir  d’aquesta  bonificació  els  interessats  hauran  d’instar  la  seva  concessió  indicant  les
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.

Quedarà redactada de la següent manera:
3.  Els  vehicles  amb motor  elèctric o amb tecnologia  de tipus híbrida (gasolina/elèctric  o  dièsel/elèctric)
gaudiran d’una bonificació del 75 per cent de la quota de l’impost.

Per a gaudir  d’aquesta bonificació els interessats han d’acompanyar a l’escrit  de sol·licitud, còpia de la
documentació tècnica del vehicle.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica.....................................................................................................1,89

Article 6è. Quota tributària
1. En ús de les facultats que concedeix l’article 95.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el
que s’hi disposa el coeficient d’increment de les quotes de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica que
s’aplica en aquest municipi queda fixat en 1,89.

5. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 5
IMPOST
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Article 7. Tipus de gravamen i quota
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D’acord al que preveu l’article 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals de la per
determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditació el
percentatge anual que resulti del quadre següent:

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys,. l’1,76 per cent
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys,..................l’1,69 per cent
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys,.............l’1,69 per cent
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys,..................l’1,69 per cent

La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del 28,63 per cent.

6. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 6
TAXA
de clavegueram

Article 4è. Quota tributària
1.  La quota tributària corresponent  a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de
clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa d’euros, segons les tarifes següents:

CONCEPTE                                                                                                                                                                                                                              IMPORT

Drets de connexió
a) Per cada habitatge unifamiliar.................................................................................................................179,07
b) Per cada pis unifamiliar............................................................................................................................179,07
c) Finques i locals que no estan exclusivament destinats a habitatge.......................................................179,07
d) Dret de connexió a la xarxa del col·lector d’aigües pluvials...................................................................105,49

2. Per la quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram s’aplicarà la tarifa
següent:

CONCEPTE                                                                                                                                                                                                                              IMPORT

a) Habitatges...............................................................................................................................9,05 euros anuals
b) Finques i locals que no estan exclusivament destinats a habitatge.....................................9,05 euros anuals

3. Per cada expedient autorització d’abocament d’aigües residuals no domèstiques: 210,98 euros.

7. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 7
TAXA
per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Article 5è. Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:

1. RETIRADA DE VEHICLES IMPORT
Retirada de motocicletes i tricicles 43,84
Grua amb o sense retirada de vehicles <100kg 64,94
Grua amb o sense retirada de vehicles 1.000kg-5.000kg 95,61
Grua amb o sense retirada de vehicles >5.000kg 95,61
Increment per cada 1.000kg tarifa anterior. 12,97
2. DIPÒSIT DE VEHICLES IMPORT
Dipòsit de motocicletes i tricicles 12,97
Dipòsit de vehicles <100kg 12,97
Dipòsit de vehicles 1.000kg-5.000kg 25,93

Administració Local 12



  Número 236

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dilluns, 9 de desembre de 2019

Dipòsit de vehicles >5.000kg 25,93
3. IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES IMPORT
Per immobilització de vehicles- per cada vehicle immobilitzat 22,53

8. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 9
IMPOST
sobre béns immobles

Afegir a l’article 5, l’apartat 5: bonificacions per aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sòl i
del subsòl.

S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els quals
s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o del subsòl,
sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals, i que s’hagin instal·lat
efectivament a partir de l’1 de gener de 2020.

Per tal de poder gaudir d’aquesta bonificació s’haurà de presentar la sol·licitud de bonificació i acomplir els
següents requisits:
- Haver presentat la comunicació prèvia de les obres, o si s’escau haver obtingut la preceptiva llicència de
l’Ajuntament per a la realització de les obres.

- Acreditar el pagament de l’ICIO i si s’escau, la taxa de la llicència urbanística corresponent.

- Acreditar que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.

- Acreditar que la potència instal·lada de la instal·lació d’autoconsum amb energia solar o geotèrmica és de
com a mínim el 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta
instal·lació o, en el cas de les instal·lacions geotèrmiques, el 30% de la potència del sistema de climatització.

-  Per  a  instal·lacions  d’aprofitament  solar  tèrmic  (producció  d’aigua  calenta),  acreditar  que  s’utilitzen
col·lectors homologats per l’administració competent.

La bonificació s’aplicarà a l’exercici fiscal següent al de la presentació de la sol·licitud i es concedirà per un
període d’1 any.

Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge.

Article 8è. 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.............................................................................................................0,87
Béns immobles de naturalesa rústica..............................................................................................................0,68
Béns immobles de característiques especials.................................................................................................1,30

2.  La  quota  líquida  s’obtindrà  minorant  la  quota  íntegra  amb  l’import  de  les  bonificacions  que  siguin
d’aplicació.

9. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 10
TAXA
per expedició de documents administratius

Article 7è. Tarifa
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La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents:

EPÍGRAF PRIMER: CERTIFICACIONS IMPORT
Pel primer foli 4,63
Restants 1,85
EPÍGRAF SEGON: CÒPIA DE DOCUMENTS O DADES IMPORT
Pel primer foli 4,63
Restants 1,85
Variacions i Notes cadastrals, per cada foli 4,63
Fotocòpies, unitat, DINA 4 0,30
Fotocòpies, unitat, DINA 3 0,40
Diligència de confrontació de documents, per cada signatura o diligència (compulsa): 1,03
Còpia de les Ordenances Fiscals 36,95
Còpia dels Pressupostos Municipals 36,95
Còpia CD de dades o plànols en suport digital 4,74
Còpia d’informes policials 21,92
EPÍGRAF TERCER: DOCUMENTS RELATIUS AL SERVEI D’URBANISME IMPORT
Còpia del document sense NNSS en paper o suport informàtic 36,95
Còpia plànol NNSS 18,42
Còpia CD cartografia Agramunt (casc urbà) 915,21
Còpia CD cartografia Agramunt (una secció) 92,52
Còpia CD cartografia nuclis agregats (per nucli) 136,98
Còpia CD una secció de les NNSS 91,49
Cadastre
Alteracions cadastrals (models 901, 902, 903 i 904)
Tràmit normal 45,69
Tràmit simplificat 15,33
Certificacions cadastrals (Punt d’Informació Cadastral- PIC):
Certificacions 4,63
Còpies de la Seu Virtual del Cadastre (OVC) 0,27
EPÍGRAF QUART: EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS IMPORT
Per cada expedient de part, sense assumpte determinat 36,95
EPÍGRAF CINQUÈ: CONCESSIONS I LLICÈNCIES IMPORT
Llicències d’armes d’aire comprimit 42,70
No especificades a l’ordenança 40,55
Llicència publicitat dinàmica 40,75
Llicència tinença animals 60,31
EPÍGRAF SISÈ: FORMALITZACIÓ CONTRACTES ADMINISTRATIUS IMPORT
Tota classe de contractes 40,55
EPÍGRAF SETÈ: CENS DE POBLACIÓ IMPORT
Certificats empadronament i convivència 2,67
EPÍGRAF VUITÈ: BIBLIOTECA MUNICIPAL IMPORT
Impressió documents internet, per unitat 0,25
Impressió color, per unitat 0,80
Duplicat carnet de biblioteca 3,27
Targeta 25 còpies 2,77
Plastificació carnet 1,11
Certificat per immigrant 0,55
Préstec interbibliotecari Cost dels ports corresponents
EPÍGRAF NOVÈ: OFICINA DE TURISME
Ruta turística guiada fins a 10 persones 3,02 € per persona amb un mínim per sortida de 18,11€
Ruta turística guiada de 11 a 30 persones 2,87 per persona
Ruta turística guiada de més de 31 persones 1,96 per persona
Plus necessitat de traducció/idioma 23,04 total
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Plus guia turística festiu 23,04 total
Plus idioma més festiu 28,51 total
EPÍGRAF DESÈ IMPORT
Suprimit. Anteriorment: Registre de Parelles de Fet
EPÍGRAF ONZÈ. CERTIFICATS DE SERVEIS SOCIALS IMPORT
Gestió d’informes per tramitar els expedients d’estrangeria:
Informe INF01: adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar 36,95
Informe INF02: grau d’integració social per a l’arrelament social 5,76
Informe INF03: esforç d’integració per a la renovació de residencies temporals 5,76
Informe INF04: adequació de l’habitatge per a la renovació de residència per reagrupament familiar 36,95

10. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 11
TAXA
per llicència d’obertura d’establiments

Article 5è. Tarifes
Les tarifes d’aquesta Llicència, seran satisfetes per una sola vegada, i seran les que segueixen:

Quadre de tarifes

APARTAT CONCEPTE IMPORT

1 Establiments d’espectacles públics i activitats recreatives. Llei 11/2009, de 6 de juliol
1.1 Llicència municipal obertura 263,05
1.2 Llicències provisionals 164,46
1.4 Comunicació prèvia 175,37
1.5 Llicència per les estructures no permanents desmuntables 37,25
1.6 Control periòdic 104,05
1.7 Canvi de titularitat de l’activitat 37,25
1.8 Canvi no substancial de l’activitat 37,25
1.9 Canvi substancial de l’activitat 210,98
2 Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de desembre

2.2 Llicència ambiental amb DIA 263,05
2.3 Llicència ambiental sense DIA 263,05
2.4 Comunicació prèvia 175,37
2.5 Informe urbanístic 45,79
2.9 Adequació (llicència ambiental) 263,05

2.10 Modificació no substancial 35,40
2.13 Modificació substancial 210,98
2.14 Canvi titularitat de l’activitat 37,25

3 Centres de culte. Llei 19/2009, de 22 de juliol
3.1 Llicència municipal d’obertura i ús 263,05
3.2 Comunicació prèvia 175,37
4 Activitats de serveis i altres activitats no afectades per normativa d’intervenció administrativa específica (activitats innòcues)

4.1 Comunicació prèvia 170,84
4.2 Trasllat no forçós de l’activitat 87,88
4.3 Canvi de titularitat de l’activitat 37,25
4.4 Comunicació prèvia de canvi no substancial 37,05
5 Altres procediments

5.1 Petició informe preventiu d’incendis 45,59

11. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 12
TAXA
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pel servei del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local

Article 6è. Quota tributària

CONCESSIONS IMPORT
Nínxols de les galeries noves
De nínxol d’ocupació immediata 703,31
De nínxol sense ocupació immediata 1.818,28
De nínxol de segona ocupació immediata 421,95
De nínxol de segona ocupació 1.054,97
Nínxols de les Galeries Velles
De nínxol de segona ocupació immediata 351,66
De nínxol de segona ocupació sense que sigui immediata 914,70
De terrenys per tombes i panteons, per m2 501,19
Columbari 210,98
ALTRES SERVEIS IMPORT
Per cada servei funerari al cementiri municipal (nínxols, panteons, columbaris i terra)
Cada servei comprèn l’enterrament del cadàver, obrir i tancar els nínxols, els panteons i les sepultures 36,64
Drets de sepultura en valls 27,37
Drets per dipòsit de restes incinerades en nínxols, columbari i panteons 27,37
Permís tancament nínxols i sepultures 70,19
Permís de trasllat de restes 27,37
Permís d’instal·lació d’estàtues 68,54
Permís d’instal·lació de làpides per nínxol 22,85
Permís d’instal·lació de creus 11,43
Traspàs de nínxols i panteons per successió hereditària 22,85
Conservació de nínxols, cànon anual 11,12
Conservació i columbari, cànon anual 5,55
Conservació panteons fins 2 m2 de superfície, cànon anual 13,38
De més de 2 m2 de superfície, cànon anual 29,95

Quant  l’ajuntament disposi  de 25 nínxols  de primera ocupació per a la seva concessió i  10 nínxols de
segona ocupació s’autoritzaran les concessions únicament per ocupació immediata.

Imports d’adquisició i indemnització en nínxols i terrenys per a panteons en el Cementiri Municipal

GALERIES CEMENTIRI IMPORT

GALERIES VELLES

1. Nostra Senyora Dolors 201,20
2. Nostra Senyora Socors 201,20
3. Nostra Senyora Montserrat 201,20
4. Sant Josep 201,20
5. Santa Teresa 201,20
6. Santa Cecília 201,20
7. Nostra Senyora Carme 201,20
8. Sagrat Cor de Jesús 201,20
9. Sant Ramon 201,20
10. Sant Jordi 201,20
11. Sant Joan 201,20
12. Sant Pere 201,20

GALERIES NOVES 13. Sant Pau 308,74
14. Mare de Déu del Castell 308,74
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15. Sant Antoni Abad 308,74
16. Pare Gras 308,74
17. Terrenys per a tombes o panteons, per m2 116,08
18. Compra columbari Santa Maria 210,98

12. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 15
TAXA
per l’obertura de valls i rases en terrenys d’ús públic local

Article 6è. Quota tributària
1.  La  quantia  de  la  taxa  es  calcularà  d’acord  amb  els  conceptes  i  els  imports  que  es  determinen  a
continuació:

A) Tarifa primera
Taxa per a obertura de valls i rases

CONCEPTE IMPORT
A) Obertura de valls, rases i construcció de cambres subterrànies destinades a la instal·lació de serveis públics a la via pública en general
1. Obertura de rases per reparar o instal·lar serveis, estesa de conduccions subterrànies, pous de registre, sondatges, etcètera
(per €/metre lineal o fracció)
Per €/metre lineal o fracció: de 0 a 50 ml/lineal (100%) 15,84 €/metre lineal
Per €/metre lineal o fracció: de 51 a 100m/lineal (0,85%) 13,47 €/metre lineal
Per €/metre lineal o fracció: de 101 a 200m/lineal (0,75%) 11,89 €/metre lineal
Per €/metre lineal o fracció: de 201 a 300m/lineal (0,50%) 7,93 €/metre lineal
Per €/metre lineal o fracció a partir de 300m/lineal (0,25%) 3,96 €/metre lineal
2. En els aprofitaments de base superficial de la via pública o propietat municipal
(tancs o dipòsits de combustibles o altres líquids, transformadors elèctrics, etcètera, el tipus de gravamen anual per m2 o fracció)

42,19

Els Serveis Tècnics Municipals establiran la fiança a dipositar per €/metre lineal de via pública en què s’hagi
d’actuar.

CONCEPTE IMPORT

B) Fiances
1. Voreres pavimentades 105,50 €/metre lineal
2. Voreres no pavimentades 63,29 €/metre lineal
3. Calçada pavimentada amb formigó 84,39 €/metre lineal
4. Calçada pavimentada amb asfalt 84,39 €/metre lineal
5. Calçada no pavimentada (camins) 15,00 €/metre lineal

13. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 16
TAXA
per ocupacions del subsòl, el sòl i vol dels terrenys i vies d’ús públic local

Article 7e. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes a l’apartat tercer següent.

2. No obstant això, per a les Empreses explotadores de serveis de subministres que afectin a la generalitat o
a  una  part  important  del  veïnatge,  la  quantia  de  la  taxa  vindrà  regulada  per  l’Ordenança  número  26
reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que
afectin a la generalitat o una part del veïnat.

3. Les tarifes de la taxa seran les següents:

Administració Local 17



  Número 236

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dilluns, 9 de desembre de 2019

CONCEPTE EUROS/DIA

A) TARIFA PRIMERA. OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

1. Ocupació de la via pública amb mercaderies, per m2 0,17
2. Ocupació de la via pública amb materials de construcció, runa i altres aprofitaments anàlegs per m2 0,17
3. Ocupació de la via pública amb tanques, per m2 0,17
4. Ocupació de la via pública amb puntals, per cada element 0,17
5. Ocupació de la via pública amb estintols i bastides, per metre lineal 0,17
S’estableix una Tarifa mínima en tots els expedients 5,25

Els Serveis Tècnics Municipals establiran en cas de tancaments d’obra en vies públiques urbanitzades, una
fiança, a retornar una vegada finalitzada l’obra i degudament revisada.

CONCEPTE IMPORT

B) TARIFA SEGONA. OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA, PARA-SOL, VELES I VETLLADORS

Pel període comprès de l’1 de maig al 30 d’octubre
1. Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, per unitat 16,88€
Pel període comprès de l’1 de novembre al 30 d’abril
2. Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, per unitat 16,88 €
S’entén que una taula equival també a la instal·lació de quatre cadires
Per dies esporàdics
1. Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, per unitat i dia 2,16€

CONCEPTE IMPORT

C) TARIFA TERCERA. INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA

Concepte: Ocupació de la via pública, per metre quadrat:
Concessió d’1 mes o inferior 9,15€
Concessió d’1 a 3 mesos 13,79€
Concessió de 3 a 6 mesos 18,32€
Concessió de 6 mesos a un any. 23,33€

CONCEPTE IMPORT

D) TARIFA QUARTA.  OCUPACIÓ PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS

1- Parades de mercat, per dia 1,85 €/ dia/m lineal
2- Parades de mercat amb reserva anual, per dia 1,39 €/ dia/m lineal

3- Atraccions festes (atraccions diverses, llits elàstics, tómboles, casetes de tir i similars)
3,09€/dia/m

(m llargada + m
amplada)

4. Ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda d’entrepans, xurros, gelats, hamburgueses,
xocolates, refrescos, begudes, etcètera

1,14 €/ dia/m lineal

5. Ocupació via pública no especificades anteriorment, per dia 1,14 €/ dia/m lineal
6. Ocupació via pública amb objectes sense molestar(màquines expenedores i altres) (es suprimeix)
7. Activitats de restauració, àmbit firal 18,42 €/ dia/m2
8.Instal·lació de circ en via pública 31,70 €
9. Caixers automàtics 0,46 €/dia
10. Activitats que no s’han classificat: qualsevol caseta d’espectacles que no s’ha classificat en aquestes tarifes
s’ha haurà de liquidar per analogia l’establert en el punt 3
11. Ocupació via pública amb casetes de pirotècnica 1,14 €/ dia per m2

Les parades de mercat amb reserva anual, el pagament s’efectuarà trimestralment i per tant cal que paguin
durant el primer mes del trimestre corresponent en concret al mes de gener, abril, juliol i octubre, en cas de
no satisfer el pagament durant aquests mesos es procedirà automàticament a la pèrdua del lloc de la parada
de mercat.
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CONCEPTE IMPORT

E) TARIFA CINQUENA. OCUPACIÓ DEL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA

1. Rails, per metre lineal 0,04 €
2. Pals de ferro o obra, per unitat 2,78 €
3. Pals de fusta, per unitat 1,39 €
4. Cables, per metre lineal 0,03 €
5. Femelles d’ovelles per sostenir cables, per unitat 0,35 €
6. Caixes d’amarratge, de distribució o registre, per unitat. 2,78 €
7. Bàscules, per metre quadrat 2,78 €
8. Aparells automàtics accionats amb monedes, per unitat 6,79 €
9. Aparells de subministrament de carburants, per unitat (es suprimeix)
10. Publicitat aèria amb banderoles 0,56 €/fanal o espai públic/dia
11. Instal·lació d’un punt de llum en un espai públic: 94,99 € per una connexió

CONCEPTE IMPORT

F) TARIFA SISENA.

Adquisició de comendament per pilona a la via pública 30,69 €

6.4. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de
la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització
o adjudicació.

14. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 17
TAXA
per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament exclusiu,
parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:

A) TARIFA PRIMERA IMPORT

Per les reserves de via pública per a l’entrada de vehicles: guals permanents
Conceptes: per placa de gual permanent per reserva d’espai públic d’entrada de vehicles
a) Fins a 3 metres lineals 44,97 €
b) Més de 3 metres lineals 26,76 €/ml. o fracció
B) TARIFA SEGONA IMPORT

Fiança: fiança pel rebaix de voreres d’adequació de gual 105,49 €/ml de gual

15. Modificar l’Ordenança Fiscal número18
TAXA
per prestació del servei d’assistència i estada en llars i residències de la tercera edat

Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Preus públics Centre Geriàtric, 2020 (valor definit amb euros)

1. Residents
A) Preus llar residència:
a) Preu residents estada permanent.............................................................................................1.088,86 €/mes
b) Preu residents estada temporal.................................................................................................1.306,24 €/mes
B) Preus residència assistida:
a) Preu residents estada permanent.............................................................................................1.361,15 €/mes
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b) Preu residents estada temporal.................................................................................................1.633,43 €/mes

2. Centre de Dia
A) Règim de Menjador

CONCEPTE                                                                                                                                           DIARI                       MENSUAL UNITARI                            TOTAL

Esmorzar 2,18 € 1,57 € 47,10 €
Dinar 6,56 € 6,00 € 180,00 €
Berenar 1,89 € 1,28 € 38,40 €
Sopar 5,28 € 4,75 € 142,50 €
Total 15,91 € 13,60 € 408,00 €

B) Servei de Bugaderia
B1. Individual.......................................................................................................................................32,39 €/mes
B2. Matrimonis.....................................................................................................................................62,47 €/mes

C) Règim d’estada (exclosos els serveis anteriors)
C1. Règim d’estada jornada completa..............................................................................................190,83 €/mes
C2. Règim d’estada mitja jornada.......................................................................................................95,42 €/mes
C3. Règim d’estada diari...............................................................................................................................6,36 €
C4. Règim d’estada mig dia..........................................................................................................................3,18 €

D) Servei de dutxa a la Residència
D1. Dutxa setmanal.............................................................................................................................4,00 €/dutxa

E) Servei de fisioteràpia......................................................................................................................18,00 €/hora

3. Servei d’atenció domiciliària
A. Servei d’higiene personal.................................................................................................................9,00 €/hora
B1. Servei d’acompanyament diürn......................................................................................................8,00 €/hora
B2. Servei d’acompanyament nocturn...............................................................................................10,00 €/hora
C. Servei de càtering a domicili (mínim 20 serveis mensuals)..................1,00 € d’increment sobre l’àpat servit
D. Preu quilometratge fora del nucli d’Agramunt.......................................................................0,25 €/quilòmetre

16. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 19
TAXA
per prestació del servei de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis similars

Article 5è. Tarifes
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

CONCEPTE IMPORT

A) Tarifa Primera. Utilització del servei de piscines i instal·lacions esportives o anàlogues
A) Piscines
1) Entrada d’un dia
1. Adults 3,50 €/dia
2. De 3 a 17 anys 2,25 €/dia
2) Abonaments temporada
Adults 35,61 €/temporada
De 3 a 17 anys 23,67 €/mes
3) Abonaments mensuals:
Adults 25,32 €/mes
De 3 a 17 anys 16,06 €/mes
4) Abonaments acompanyants cursets de natació 11,53 €
5) Cursets de natació, per torn 49,09 €
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6) Cursets de natació adults 20 sessions 63,40 €
7) Carril lliure 7,10 €/setmana
8) Cursets de natació gent gran 14,20 €/curset
9) Carril lliure 10 sessions 16,47 €
10) Cursets de natació d’adults (10 sessions) 35,21€
11) Aquafitness
Aquafitnes al migdia (preu sessió) 3,02 €
Aquafitness als vespres
1 sessió 4,02 €
5 sessió 16,10 €
10 sessions 30,18 €

Descomptes només en abonaments:
- Les famílies nombroses i monoparentals que acreditin el carnet vigent obtindran un descompte del 50% en
els abonaments de temporada i els cursets de natació per a nens.

-  Les  persones  amb una  disminució  igual  o  superior  al  33% obtindran  un  50%  de  descompte  en  els
abonaments.

- Les persones pensionistes menors de 65 anys obtindran un 25% de descompte en els abonaments.

- Els majors de 65 anys tenen l’entrada gratuïta.

En situacions  de dificultat  social  i  especialment  a  les derivades de l’atur,  prèvia  valoració dels  Serveis
Socials  d’Atenció  Primària  de  l’Ajuntament,  podran  aplicar-se  bonificacions  especifiques  que  seran
establertes pels professionals dels Serveis Socials.

B) Instal·lacions esportives o anàlogues: per activitats d’entitats que tinguin la seva seu social fora del terme municipal o que
realitzin aquestes en altres localitats, encara que tinguin la seva seu social al terme municipal i que no hi hagi cap tipus de
col·laboració amb l’entitat pública empresarial
1) Piscina Municipal
Ús sense material 5,76 €/hora
Ús amb material 11,22 €/hora
2) Pista Poliesportiva (descoberta)
Particulars d’Agramunt, ús esportiu 10,91 €/dia
Entitats o particulars fora d’Agramunt, ús esportiu 21,92 €/hora
Particulars amb ànim de lucre 43,84 €/hora
3) Pavelló Poliesportiu (cobert)
Particulars d’Agramunt, ús esportiu amb serveis de dutxes 15,84 €/dia
En cas d’utilitzar la calefacció 15,84 €/hora
Entitats o particulars fora d’Agramunt, ús esportiu 32,83 €/hora
Particulars amb ànim de lucre 65,76 €/hora
4) Camp Municipal d’Esports
Particulars d’Agramunt, ús esportiu 10,91 €/dia
Entitats o particulars fora d’Agramunt, ús esportiu 60,31 €/hora
Particulars amb ànim de lucre 109,60 €/hora
C) Pavelló Firal. Per activitats d’entitats que tinguin la seva seu social fora del terme municipal o que realitzin aquestes
en altres localitats, encara que tinguin la seva seu social al terme municipal i que no hi hagi cap tipus de col·laboració
amb l’entitat pública empresarial
Particulars d’Agramunt, ús esportiu amb serveis de dutxes 15,84 €/dia
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En cas d’utilitzar la calefacció 15,84 €/hora
Entitats o particulars fora d’Agramunt, ús esportiu 71,21 €/hora
Particulars amb ànim de lucre 142,43 €/hora

D) Tarifa Quarta. Energia per activitats d’entitats que tinguin la seva seu social fora del terme municipal o
que realitzin aquestes en altres localitats, encara que tinguin la seva seu social al terme municipal i que no
hi hagi cap tipus de col·laboració amb l’entitat pública empresarial

En la sol·licitud s’adjuntarà la potència que es necessita
a) Menys de 7 hores d’utilització:
Fins a 5 KW.................................................................................................................................................26,35 €
Més de 5KW................................................................................................................................................52,79 €
Més de 30KW............................................................................................................................................131,84 €

b) Més de 7 hores d’utilització:

Fins a 5 KW.................................................................................................................................................52,79 €
Més de 5KW................................................................................................................................................79,14 €
Més de 30KW............................................................................................................................................210,98 €

S’estableixen també les tarifes següents per a totes les entitats:

E) Billars.
Utilització dels Billars Municipals del Casal Agramuntí
Lloguer Sala Billar...............................................................................................................................378,84 €/any

F) Tarifa. Conserge
S’estableix una tarifa de 15,84 €/hora fora de l’horari habitual i diürn (8h-00h).
S’estableix una tarifa de 25,73 €/hora fora de l’horari habitual i nocturn (00h-8h).

Fiança: serà necessari dipositar una fiança per un import de 105,49 €. Aquesta serà retornada un cop s’hagi
comprovat l’estat de les instal·lacions cedides.

Condicions d’utilització
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del
domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat
al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del
seu import.

Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts o
l’import del deteriorament dels danyats.

L’Ajuntament  no podrà condonar totalment ni  parcialment les indemnitzacions i  reintegrament  a  què es
refereix el present apartat

2. S’hauran de deixar en bon ús de funcionament les instal·lacions cedides.

Tarifa G. Sisena. Prestació del servei Casal d’Estiu
Matins: de 09,00h a 13,00h.
Tardes: de 16,30h a 19,00h.

Opció A: matí o tarda
Matí
...........................................................................................................................................................100,60 €/juliol
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............................................................................................................................................................80,48 €/agost

......................................................................................................................................................30,18 €/setmana

Tarda
.............................................................................................................................................................70,42 €/juliol
............................................................................................................................................................55,33 €/agost
......................................................................................................................................................25,15 €/setmana

Opció B: matí i tarda
Matí....................................................................................................................................................140,84 €/mes
Tarda.............................................................................................................................................45,27 €/setmana

17. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 23
TAXA
per prestació del servei de la Bàscula Municipal

Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Conceptes: Servei de repesat i medició
1. Fins a 22 tones..........................................................................................................................................1,60 €
2. Més de 22 tones.........................................................................................................................................2,11 €

18. Modificació l’Ordenança Fiscal número 24
TAXA
per la utilització dels edificis d’ús públic local

Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartat tercer següent.

2. Les tarifes de la taxa seran les següents:

CONCEPTE IMPORT

A) TARIFA PRIMERA. UTILITZACIÓ DE LA SALA TEATRE DEL CASAL AGRAMUNTÍ

1. Llum per hora d’utilització 5,25 €
2. Climatització per hora d’utilització 15,84 €
3. Neteja per funció pública 31,70 €
4. Tècnic de so i llum de la sala per funció pública 15,84 €/hora
5. Serveis de conserge per control d’aforament sempre i quant l’estableixi l’Ajuntament 10,60 €/hora
Serà necessari dipositar una fiança per un import de 105,49 €. Aquesta serà retornada un cop s’hagi comprovat l’estat de la sala
Exempció a les entitats sense ànim de lucre d’Agramunt i a les administracions públiques

CONCEPTE IMPORT

B) TARIFA SEGONA. UTILITZACIÓ DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT

Sala de Plens. Utilització per celebració cerimònies civils de matrimoni i altres
52,79 €/ per dia

Servei de tècnic 15,84 €/hora
Exempció a les entitats sense ànim de lucre d’Agramunt i a les administracions públiques

CONCEPTE IMPORT

C) TARIFA TERCERA. UTILITZACIÓ SALA CONFERÈNCIES CASAL

Sala de conferències del Casal Agramuntí, per dia 52,79 €
Exempció a les entitats sense ànim de lucre d’Agramunt i a les administracions públiques

19. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 27
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TAXA
per a la gestió dels residus de la construcció

Article 6è. Determinació, constitució i retorn de la fiança
L’objecte de la fiança ha de ser garantir que els residus d la construcció i demolició generats en una obra
concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa vigent.

L’import de la fiança queda fixat en la quantia de 11,63 euros per tona de residus previstos en l’estudi de
gestió, amb un mínim de 150 euros, de conformitat amb el que estableix l’article 11 del Decret 89/2010, de
29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (Progroc), es
regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  la  construcció  i  demolició,  i  el  cànon  sobre  la  deposició
controlada dels residus de la construcció.

La fiança pot fer-se efectiva en la forma prevista Al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic, pels mitjans següents:

a) En efectiu o en valors de deute públic.
b) Aval.
c) Contracte d’assegurança de caució.

20. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 28
IMPOST
sobre construccions, instal·lacions i obres

Article 6è. Bonificacions
Es modifica el text de l’article 6è. Bonificacions. Apartat 3
3. Una bonificació del 50% de la part d’instal·lació d’utilització d’energies renovables. Aquesta bonificació
tindrà caràcter pregat.

Quedarà redactat
Apartat 3
Les  construccions,  instal·lacions  o  obres  en les que s’incorporin sistemes per  a  l’aprofitament  tèrmic o
elèctric de l’energia provinent del sol i/o del subsòl disposen d’una bonificació del 95% sobre la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

1.  Aquesta  bonificació  s’aplicarà  només  sobre  la  part  del  pressupost  d’execució  material  (PEM)
corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

2. Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia comprovació per part de
l’ajuntament que les obres es corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum solar o geotèrmica.

Article 9è. Tipus de gravamen quota
La quota de l’impost serà el resultant d’aplicar la base imposable al tipus de gravamen.

El tipus de gravamen serà el 2,86 per cent.

21. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 29
TAXA
per la utilització de la Deixalleria Municipal

Article 5è. Quota tributària
Les tarifes a aplicar són les següents:
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pneumàtics i productes de cautxús.........................................................................................................0,36 €/Kg
per runes netes.....................................................................................................................................16,57€/tona
per runes brutes..................................................................................................................................47,75 €/tona

Segon. Deixar sense efecte l’Ordenança Fiscal número 33,reguladora de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i
hidrocarburs.

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.

Agramunt, 2 de desembre de 2019
L’alcalde, Bernat Solé i Barril
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