
TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES                                
  
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 de la Llei 39/1988,  de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal,  les normes de la qual s'atenen al  que disposa l'article 58 de 
l'esmentada Llei 39/1988. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1.  Constitueix  el  fet  imposable de la taxa la  prestació  del servei   de  recepció  obligatòria  de   
recollida   domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i  locals o 
establiments on s'hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de 
serveis. 
 
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 els materials contaminats,  corrosius,  perillosos o els que la seva  
recollida  o  abocament requereixin  l'adopció  de  mesures especials higièniques, profilàctiques, 
de seguretat, reaprofitament, transformació i/o reciclatge. 
  
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis 
següents: 
a) Recollida  d'escombraries  i  residus  no  qualificats   de  domiciliaris   i   els  urbans  
d'indústries,  hospitals   i laboratoris. 
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 33 de  la Llei General Tributària,  que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals 
situats en els 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 precari. 
 
2.  Tindrà  la  consideració  de subjecte  passiu  substitut  del contribuent el propietari dels 
habitatges o locals, el qual podrà repercutir,  si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que 
són els beneficiaris del servei. 
 
Article 4t. Responsables 
1.  Respondran  solidàriament de les obligacions tributàries  del subjecte  passiu  les  persones 
físiques i jurídiques  a  què  es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 



 
2.  Seran  responsables  subsidiaris els  administradors  de  les societats  i  els  síndics,  els 
interventors  o  liquidadors  de fallides,  concursos,  societats  i entitats en general,  en  els 
supòsits  i  amb  l'abast que assenyala l'article 40 de  la  Llei General Tributària. 
 
Article 5è. Exempcions 
 
Gaudiran  d'exempció  subjectiva aquells contribuents  que hagin  estat declarats pobres per 
precepte legal,  que estiguin inscrits en  el  Padró  de Beneficència com a pobres de solemnitat o 
que obtingui uns ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim 
interprofessional.  
 
Article 6è. 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. 
Per cada habitatge... 
Per botiga............ 
Botiga-habitatge......... 
Bancs-indústries......... 
Establiments d'hosteleria o restauració fora del   casc urbà......................... 
Establiments  de bar i restauració situats o alineats en el tram de la  Carretera N-II al seu  pas  pel 
casc urbà................. 
 
Per cada habitatge. 
   ANY 2005    ANY 2006 
   62,29 euros                                 66,21€ 
      
Per botiga. 
   ANY 2005    ANY 2006 
    
   138,67      147,61 € 
Botiga-habitatge. 
   ANY 2005          ANY 2006 
   174,16  euros             185,12 €    
   
Bancs-indústries. Establiments d'hostelèria o restauració fora del   casc urbà............... 
   ANY 2005           ANY 2006 
   208,95€             222,10€ 
   
Establiments  de bar i restauració situats o alineats en el tram de la  Carretera N-II al seu  pas  pel  
casc urbà.......... 
    ANY 2005    ANY 2006 
       417,16€               444,22 €  
 
2.  Les  quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble  i corresponen anualment. 
 



Article 7è. Canon 
 
D’acord amb la Llei 16/2003, de 13 de juny, del Departament de la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, de finançament  de  les  infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre 
la reposició de residus, es fixa el tipus de gravamen general en  la  quantitat  de 11 euros per 
rebut.
 
1.  Exempcions: Gaudiran  d'exempció  subjectiva aquelles unitats familiars   que: 
a) Hagin  estat declarats pobres per precepte legal,  que estiguin inscrits en  el  Padró  de  
beneficència com a pobres de solemnitat   
b) Que obtinguin uns ingressos provinents d’ajuts socials en quantitat total que no superin les 
establertes  pel  SOVI.i similars en percepció econòmica. 
Que siguin propietaris/ llogaters o arrendataris de la vivenda declarada com a domicili.  
Que no obtinguin altres ingressos ni rendes que les expressades anteriorment en aquest apartat   
 
2. Bonificacions: Seran beneficiaris del 50 % de bonificació de la quota líquida aquelles unitats 
familiars ( ocupants de la mateixa vivenda i així declarats a efectes d’altres obligacions i drets 
amb l’administració) que no superin percepcions econòmiques anuals superiors al salari mini 
interprofessional , però que alhora superin com a ingressos els provinents de programes d’ajut 
social establerts o futurs ( exemples: SOVI, PIRMI etc ). 
Els beneficiaris tant de bonificacions i/o exempcions, n´hauran de fer la sol·licitud expressa i 
hauran d’aportar en el mateix moment de fer-ho la documentació següent: 
a) Full de declaració de l’Impost de la Renda de l’exercici anterior  
b) En cas de no fer la declaració de Renda , declaració jurada sobre els ingressos obtinguts en 
l’exercici anterior  al de la sol.licitud. 
c) Informe signat de l’Assistència Social ( sobre rendes i programes d’ajuts rebuts) 
d) Certificat d’empadronament de Bell-lloc d´Urgell.  
  
Article 8è. 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 municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o 
llocs on figurin els habitatges  o locals  utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa  estigui 
establert i en funcionament. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes  s'acreditaran  el primer 
dia de cada  trimestre  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. 
  
Article 9è. Declaració i ingrés 
 
1.  Dintre  dels  trenta dies hàbils següents a la  data  en  què s'acrediti  per  primera vegada la 
taxa,  els  subjectes  passius  formalitzaran  la seva inscripció en matrícula i  presentaran,  a 
aquest  efecte,  la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota del 
primer trimestre. 



2.  Quan es conegui,  d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades 
que figuren a la matrícula,  s'hi efectuaran les modificacions corresponents,  que tindran efecte a 
partir  del  període de cobrament següent al de la  data  en  què s'hagi realitzat la declaració. 
3.   El  cobrament  de  les  quotes  s'efectuarà  trimestralment, mitjançant un rebut derivat de la 
matrícula. 
 
Article 10è. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas,  hom s'justarà al  que  disposen els articles 77 i següents de la  Llei  
General Tributària. 
 
Disposició final 
 
Aquesta  ordenança fiscal,  la redacció definitiva de la qual  ha estat  aprovada   pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada  el 27 de  9  de 1989 . 
Aquesta ordenança,  que consta de vuit  articles,  ha estat aprovada  per l'ajuntament  en sessió  
celebrada  a deu de desembre de  mil  nou-cents  noranta-un. Modificada inicialment el dia 28 d' 
octubre de 1991, els tipus. i posteriorment el dia 10 de desembre de 1991. 
Va ser modificada  el 30 de novembre de 1993, el 14 de desembre de 1995, el 3 de desembre de 
1996 i 27 de novembre de 1997 
El Ple del dia 17 de novembre de 1999 va modificar quotes per 2000/2001/2002 i 2003 
Aquesta ordenança que consta de nou articles ha estat modificada per l’ajuntament en sessió 
celebrada el cinc de desembre de dos mil u , en quan al fet imposable ( art. 2n., punt 2). 
 
Aquesta ordenança que consta de deu articles ha estat modificada per l’ajuntament en sessió 
celebrada el ----- de desembre de dos mil tres  , en quan a la quota tributària  pel 2004, i al canon 
( article 7è) modificat de nou en sessió de 4 de novembre de 2004 quota tributaria pel 2005  i en 
sessió de 7 d’octubre de 2005 quota tributaria pel 2006. 
 
Entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del u de gener de 
2006. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o 
derogació expresses. 
 
 
Vist-i-plau 
L’Alcalde                                              
 
 
 
Ramon Consola Palau 
 
 
 
Bonificació per als titulars de família nombrosa 
 



Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa tindran 
dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on estigui 
empadronat del 25 per cent. 
Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d'acreditar els extrems que justifiquin la seva 
obtenció mitjançant la següent documentació: 
- Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui mitjançant          
certificat emès per la Generalitat de Catalunya o còpia del document que acredita tal              
condició. 
- Certificat d'empadronament emès per l'Ajuntament. 
- Còpia del rebut de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana." 
   
• Bonificacions per a famílies nombroses:   

               Renda (1)                                                        Fills              
                                                            3                     4                     5                       6 
Fins a 25.000 €      20 %      30 %         40 %       50 % 

de 25.000 € a 35.000 €      15 %      25 %      30 %       40 % 

de 35.000 € a 50.000 €        5 %      10 %      15 %       20 % 

              
Rendes ingressos per unitat familiar superior als 50.000 € no tindran dret a bonificacions. 
(1) Cal entendre els ingressos provinents de rendiments de treball o altres rendes sempre 
vingudes de la unitat familiar. 
 
Bonificació per habitatges amb instal·lació d'energia solar per a l' autoconsum 
Art.14 del R.D.Llei 2/2003, de 25 d'abril, de mesures de reforma econòmica (BOE núm.100 de 
26 d'abril de 2003) 
 
Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament 
tèrmic i elèctric de l'energia provenint del sol per a l'autoconsum tindran dret a una bonificació 
sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble del 30 per cent. 
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits: 
- Els béns immobles han d'estar destinats a habitatge. 
- Les instal·lacions per a la producció de calor han d'incloure col·lectors que disposin de la 
corresponent homologació per l'Administració competent. 
Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació: 
- Acreditació de l'homologació per l'Administració competent dels col·lectors de la instal·lació de 
producció de calor. 
- Certificat de l'Ajuntament que autoritza la instal·lació. 
La bonificació s'atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud." 
 
Segon. Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2004 i següents la modificació de 
l'Ordenança fiscal, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. 
 
El text de l'Ordenança consta a l'expedient i en concret s'especifiquen els següents articles: 
- A l'article 9.1 s'estableixen les categories de carrers amb el següent redactat: 



"Als efectes del que preveu l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en les següents categories fiscals: 
Primera categoria: carrer :       
Carrer  Lleida 
Carrer Rafael de Casanovas 
Carrer Sant Miquel 
Carrer Mestre Farrerons 
Carrer Dels Rosers 
Carrer Generalitat de Catalunya 
Carrer Sant Jordi 
Carrer Via Ferrea 
Carrer Jaume I 
Carrer Prat de La Riba 
Carrer Pau Casals 
Carrer Joan Oro 
Carrer Mina (la) 
Plaça Lluís Companys 
Travesser Sant Miquel 
Carrer Sant Josep 
Travesser Sant Josep 
Plaça la Font (de) 
Carrer Ramon Felip Galicia 
Carrer General Prim  
Carrer Urgell 
Plaça Major 
Carrer Major 
Carrer Forn 
Carrer l'Emissora 
Carrer Doctors Torrebadella 
Carrer Darrera els Horts 
Plaça Catalunya 
Carrer Ramon Fuster i Rabes 
Carrer Teuleria 
Plaça Creu del Terme 
Carrer Estació  
Carrer Miquel Parcerisa 
Carrer Pompeu Fabra 
Carrer Orient 
Carrer Josep Pané 
Carrer Enric Granados 
Carrer Alfonso XIII 
Camí Vell de Bellvis 
Camí Torregrossa  
Carrer Ponent 
Carrer Telegrafol 
Camí Sitjar 
Camí l'Esparta - en zona urbana 
Camí Vinyes del Mig - en zona urbana 
Carretera Nacional II - en zona urbana 
Carretera Bellvís (de) - en zona urbana 
Partida Secanet - en zona urbana 



Camí d'Alcoletge - en zona urbana 
Carrer Llacuna (la) 
Travesser Carrer Major 
Carrer La Sisa  
Travesser Telegrafol 1A Trav. 
Travesser Telegrafol 2A Trav. 
Travesser Marinada 
Carrer Josep Tarradellas 
Carrer Ramon Llull 
Carrer Jacint Verdaguer 
Carrer Joan Maragall 
Carrer Camí Vilanova de la Barca 
Carrer Migdia 
Carrer Joan Amades 
Carrer dels Cups 
Carrer l'Aguda 
Carrer Antoni Bellet Perez 
Carrer Segre 
Carrer Fassina 
Travesser Urgell 
Carrero de Cal Cuadrat 
Carrer Reg Vell - en zona urbana 
Travesser Reg Vell 
Travesser Miquel Parcerisa 
Carrer Darrera la Mina 
Carrer Vinyes del Mig - en zona urbana 
Carrer Costereta 
Carrer Domenec Cardenal 
Carrer Doctor Angel Nadal 
Carrer Josep Masana 
Travesser Vinyes del Mig - en zona urbana 
  
Segona categoria:  Resta de carrers del municipi 
 
- A l'article 9.2 s'estableix l'escala de coeficients que ponderi la situació física del local on s'exerceix 
l'activitat dins el terme municipal, que és la següent: 
 
 
 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
                          1a  2a  
Coeficient aplicable 1,09 1,50       
      
Bonificació per inici d'activitat 
 
S'aplicarà una bonificació del 20% de la quota corresponent per als que iniciïn l'exercici de qualsevol 
activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc anys d'activitat següents a la 
conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de l'activitat. 



L'aplicació d'aquesta bonificació requereix el compliment dels mateixos requisits de l'exempció de 
l'article 4.1.B) d'aquesta ordenança, i el període d'aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts 
cinc anys des de la finalització de l'exempció prevista en l'esmentat article 4.1.B). 
Aquesta bonificació no és compatible amb cap altra bonificació atorgada al mateix contribuent i 
activitat." 
 
Bonificació per foment d'ocupació 
 
S'aplicarà una bonificació del 10% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per 
quota municipal i que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte 
indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació 
amb el període anterior a aquell. 
Aquesta bonificació, de caràcter anual, no és compatible amb cap altra bonificació atorgada al mateix 
contribuent i activitat."  
Tindran dret a aquesta bonificació les empreses que documentalment i amb impresos oficials acreditin 
els corresponents contracte de treball que suposin creació neta i fixa d'ocupació sempre referida a l'any 
anterior al de la sol.licitud i a la vegada que els llocs de treball de nova creació siguin superiors als de 
l'any precedent. 
 
Bonificació per foment sostenibilitat 
 
S'aplicarà una bonificació del 20% de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin per 
quota municipal i que: 
1. Apartat b) Realitzin les seves activitats industrials, de l'inici de la seva activitat o per trasllat 
posterior, en locals o instal·lacions allunyades de les zones més poblades del terme municipal. 
2 Apartat c) Estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el 
consum d'energia i les emissions causades pels desplaçaments al lloc de treball i fomentar la 
utilització dels mitjans de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit. 
Aquesta bonificació tindrà una durada de tres exercicis des de l'any següent a la seva concessió  
Aquesta bonificació no és compatible amb cap altra bonificació atorgada al mateix contribuent i 
activitat."  
 
Tercer. Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2004 i següents la modificació de l'Ordenança 
fiscal, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
El text de l'Ordenança consta a l'expedient i en concret a l'article 6.1 s'estableix el coeficient 
d'increment,  segons el redactat següent: 
"Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del 
coeficient del 1,34. 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." 
 
Bonificació per vehicles històrics 
 
S'estableix una bonificació del 10% de la quota de l'impost als titulars dels vehicles següents: 
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de 
14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de vehicles històrics. 
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació. 
Si no fos coneguda la data, s'ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si manca, la 
data en què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar. 



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." 
 
Quart.  Els acords definitius en matèria de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici de 2004 i 
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l'Ajuntament referenciats als acords anteriors i relatius a la fixació d'índexs, tipus tributaris, beneficis 
fiscals de concessió potestativa i altres elements tributaris. 
 
Així mateix, es publicaran tots els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
Diputació de Lleida. 
 
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província Annex al núm. 67 amb data 31 de maig de 2003, es farà públic el text de les 
ordenances fiscals detallades seguidament 
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