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i publicat al Butlletí Ofi cial de la Província núm 149 de data 25 
d’Octubre de 2012, es farà públic el text de les ordenances fi scals 
detallades seguidament: 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. REGULADORA DE L’IMPOST

ORDENANÇA FISCAL 1  IMPOST DE BENS IMMOBLES
ORDENANÇA FISCAL 2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
ORDENANÇA FISCAL 3 IMPOST SOBRE VEHICLES
ORDENANÇA FISCAL 4 PLUSVÀLUES
Quart: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Ofi cial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els 
qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes 
previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei d’hisendes 
locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
defi nitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Ofi cial de la 
Província el text íntegre de les modifi cacions efectuades.
Cinquè: Publicar al BOP els acords elevats a defi nitius i el text 
íntegre de les ordenances fi scals aprovades, sense que entri en 
vigor fi ns que s’hagi efectuat aquesta publicació.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
17.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
hisendes locals, i 178.1b) 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, els acords provisionals i les ordenances 
fi scals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de 
l’Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors des de l’endemà 
de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Ofi cial de la Província 
de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional 
esdevindrà defi nitiu.
Sidamon, 20 de desembre de 2012.
L’alcalde, Josep M. Huguet i Farré

  

AJUNTAMENT DE SORT
EDICTE 10439
En compliment d’allò que es disposa a l’article 17.4 del Text 
refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març; a 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 de 12 d’octubre de 
2011 ha aprovat provisionalment la modifi cació de determinades 
ordenances fi scals per a l’any 2013 i següents (Exp. F-11/12).
Atès que l’anunci corresponent ha estat exposat durant 30 dies 
hàbils al tauler d’anuncis ofi cials de l’Ajuntament el 17 d’octubre 
de 2012, al diari La Manyana de 19 d’octubre de 2012, a la pàgina 
web municipal el 23 d’octubre de 2012, i al Butlletí Ofi cial de la 
Província de Lleida núm. 148 de 23 d’octubre de 2012, i atès que 
ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient 
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals 
han esdevingut defi nitius, i a continuació se’n publica el text 
íntegre de les modifi cacions aprovades.
Contra l’aprovació de les ordenances fi scals modifi cades 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 Ofi cial de la Província.

Sort, 30 de novembre de 2012
L’alcalde, Llàtzer Sibís i Goset

ORDENANCES MODIFICADES
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana

Es modifi ca l’epígraf 2 de l’article 7:
Text actual:
Article 7. Quota tributària
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus 
del 20 per cent.
Text modifi cat:
Article 7. Quota tri butària
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus 
del 22 per cent.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
Taxa per llicència d’obertura d’establiments

S’incorpora un apartat c) a l’article 7, exempcions i bonifi cacions, 
afegint un epígraf c):
Text incorporat:
c) L’obertura d’activitats agrícoles i ramaderes gaudirà d’una 
bonifi cació del 60% de la quota tributària.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
Taxa de clavegueram

Es modifi ca l’article 5:
Text actual:
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència 
o autorització de connexió a la xarxa de clavegueram s’exigirà 
una sola vegada i consistirà en les següents quantitats segons la 
destinació del local:
Habitatge o local mercantil ...................32,30 EUR més cost de la instal·lació
Habitació d’establiment hostaler ............ 3,20 EUR més cost de la instal·lació
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels 
serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció de 
la quota de l’Impost sobre els béns immobles urbans (IBI) de 
l’exercici anterior al de vigència de la taxa, sobre la que s’aplicarà 
el coefi cient del 10% com a tipus únic.
Text modifi cat:
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència 
o autorització de connexió a la xarxa de clavegueram s’exigirà 
una sola vegada i consistirà en les següents quantitats segons la 
destinació del local:
Habitatge o local ...................................33,92 EUR més cost de la instal·lació
Habitació d’establiment hostaler ............ 3,36 EUR més cost de la instal·lació
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels 
serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció de 
la quota de l’Impost sobre els béns immobles urbans (IBI) de 
l’exercici anterior al de vigència de la taxa, sobre la que s’aplicarà 
el coefi cient del 10,50% com a tipus únic.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
Taxa pel subministrament d’aigua potable

Es modifi ca l’article 6:
Text actual:
Article 6. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents 
tarifes:
Epígraf 1: Subministraments
a) Quota de servei (import fi x anual) ................................ per any
Consums domèstics ........................................................... 13,80 €
Resta de consums no domèstics ........................................ 27,70 €
b) Subministraments domiciliaris ......................................per m3
1r bloc: fi ns a 10 m3 per abonat i mes ........................ 0,142542 €
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2n bloc: de 10 a 50 m3 per abonat i mes ..................... 0,248880 €
3r bloc: més de 50 m3 per abonat i mes ...................... 0,505312 €
c) Subministraments a hotels .............................................per m3
1r bloc: fi ns a 3 m3 per habitació i mes ...................... 0,142542 €
2n bloc: més de 3 m3 per habitació i mes ................... 0,248880 €
Epígraf 2: Manteniment i connexions
a) Manteniment de comptadors .................................... 4,70 € any
b) Drets de connexió a la xarxa d’habitatges i locals ........ 50,00 €
Per cada habitatge o local. Les despeses d’instal·lació, inclòs el 
comptador, seran a càrrec del sol·licitant.
c) Drets de connexió a la xarxa d’establiments
d’hostaleria .......................................................................... 4,50 €
Per cada habitació d’establiment hostaler. Les despeses 
d’instal·lació, inclòs el comptador, seran a càrrec del sol·licitant. 
d) Aigua d’obra (per cada habitatge o local) ..................... 75,00 €
Per cada habitatge o local. Les despeses d’instal·lació, inclòs el 
comptador, seran a càrrec del sol·licitant.
2. Als bars i restaurants s’aplicarà la tarifa b) de l’epígraf 1r.
3. Als locals comercials sense activitat s’aplicarà la tarifa b) de 
l’epígraf 1r.
4. Sobre aquestes tarifes s’aplicarà el tipus vigent de l’IVA.
Text modifi cat:
Article 6. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents 
tarifes:
Epígraf 1: Subministraments
a) Quota de servei (import fi x anual) ................................ per any
Consums domèstics ........................................................... 14,49 €
Resta de consums no domèstics ........................................ 29,08 €
b) Subministraments domiciliaris ......................................per m3
1r bloc: fi ns a 10 m3 per abonat i mes ........................ 0,149669 €
2n bloc: de 10 a 50 m3 per abonat i mes ..................... 0,261324 €
3r bloc: més de 50 m3 per abonat i mes ...................... 0,530578 €
c) Subministraments a hotels .............................................per m3
1r bloc: fi ns a 3 m3 per habitació i mes ...................... 0,149669 €
2n bloc: més de 3 m3 per habitació i mes ................... 0,261324 €
Epígraf 2: manteniment i connexions
a) Manteniment de comptadors .................................... 4,94 € any
b) Drets de connexió a la xarxa d’habitatges i locals ........ 52,50 €
Per cada habitatge o local. Les despeses d’instal·lació, inclòs el 
comptador, seran a càrrec del sol·licitant.
c) Drets de connexió a la xarxa d’establiments
d’hostaleria .......................................................................... 4,73 €
Per cada habitació d’establiment hostaler. Les despeses 
d’instal·lació, inclòs el comptador, seran a càrrec del sol·licitant. 
d) Aigua d’obra (per cada habitatge o local) ..................... 78,75 €
Per cada habitatge o local. Les despeses d’instal·lació, inclòs el 
comptador, seran a càrrec del sol·licitant.
2. Als bars i restaurants s’aplicarà la tarifa b) de l’epígraf 1r.
3. Als locals comercials sense activitat s’aplicarà la tarifa b) de 
l’epígraf 1r.
4. Sobre aquestes tarifes s’aplicarà el tipus vigent de l’IVA.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26
Taxa per l’ús i lloguer d’instal·lacions i materials municipals

Es modifi ca l’ epígraf 1 de l’article 5:
Text actual:
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents 
tarifes:
1. Ús d’instal·lacions per a activitats esportives
I – Ús de la pista poliesportiva
a) Per persona individual i per hora sense enllumenat ........ 3,00 €
b) Per persona individual i per hora amb enllumenat ......... 4,00 €
c) Per cada col·lectiu i per hora sense enllumenat ............ 25,00 €
d) Per cada col·lectiu i per hora amb enllumenat .............. 30,00 €
e) Per l’ús de mitja pista i per hora sense enllumenat ....... 15,00 €
f) Per l’ús de mitja pista i per hora amb enllumenat ......... 18,00 €

II – Ús del gimnàs
a) Per persona individual i per hora .................................... 3,00 €
b) Per cada col·lectiu i per hora ........................................ 25,00 €
III – Ús de les taules de tennis-taula
a) Per persona individual i per hora .................................... 1,00 €
IV – Ús del Camp de futbol 11
a) Per col·lectiu i per hora sense enllumenat ..................... 30,00 €
b) Per col·lectiu i per hora amb enllumenat ...................... 40,00 €
c) Per mig camp de futbol i per hora sense enllumenat .... 20,00 €
e) Per mig camp de futbol i per hora amb enllumenat ...... 25,00 €
IV – Ús de la Sala polivalent del Col·legi
a) Per hora d’utilització per fer gimnàstica ....................... 13,00 €
2. Ús per a altres activitats no esportives i esdeveniments
I – Ús de tot el poliesportiu
Activitats organitzades per entitats sense ànim de lucre
a) Ús per dies: per cada dia 300,00 € + 5% de la recaptació bruta
b) Ús per hores:
per cada hora ........................ 30,00 € + 5% de la recaptació bruta
Activitats organitzades per altres entitats
c) Ús per dies: per cada dia 450,00 € + 5% de la recaptació bruta
d) Ús per hores:
per cada hora ........................ 45,00 € + 5% de la recaptació bruta
L’Ajuntament controlarà els accessos a la instal·lació amb 
personal autoritzat per determinar la recaptació bruta i el 5% a 
ingressar.
II – Ús del cinema
a) Entrada al cinema jornada normal .................................. 4,50 €
b) Entrada al cinema dia de l’espectador ............................ 3,50 €
c) Per cada hora de lloguer ... 30,00 € + 5% de la recaptació bruta
d) Per mig dia de lloguer .... 110,00 € + 5% de la recaptació bruta
e) Per cada dia sencer
de lloguer ........................... 110,00 € + 5% de la recaptació bruta
3. Abonaments i descomptes
Abonaments al poliesportiu
1 titular individual, abonament per 1 mes ......................... 12,00 €
1 titular individual, abonament per 1 any ......................... 80,00 €
1 família (grup familiar de pare/s i fi ll/s),
abonament per 1 mes ........................................................ 20,00 €
1 família (grup familiar de pare/s i fi ll/s),
abonament per 1 any ....................................................... 120,00 €
Descomptes
Poliesportiu: A federats .................................................. 25% Dte.
Poliesportiu: A jubilats ................................................... 25% Dte.
Poliesportiu: A menors de 16 anys ................................. 25% Dte.
Poliesportiu: A socis del poliesportiu, activitats dirigides amb 
monitor ........................................................................... 10% Dte.
Cinema: A socis del poliesportiu, cada entrada .................. 3,50 €
Rocòdrom: Abonament anual a socis del poliesportiu i 
d’AEPallars ....................................................................... 60,00 €
Rocòdrom: Socis del poliesportiu, per mes ...................... 15,00 €
Rocòdrom: Socis del poliesportiu, per dia .......................... 2,00 €
Rocòdrom: No socis, per mes ........................................... 25,00 €
Rocòdrom: No socis, per dia ............................................... 3,00 €
4. Lloguer de material
Lloguer de taules, per cada taula i dia ................................. 1,00 €
Lloguer de cadires, per cada cadira i dia ............................. 0,25 €
Lloguer de taulers, amb els corresponents suports, per tauler i 
dia ...................................................................................... 10,00 €
Lloguer de megafonia portàtil, per dia .............................. 50,00 €
Text modifi cat:
Article 6. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents 
tarifes:
1. Ús d’instal·lacions per a activitats esportives
I – Ús de la pista poliesportiva
a) Per persona individual i per hora sense enllumenat ........ 3,00 €
b) Per persona individual i per hora amb enllumenat ......... 4,00 €
c) Per cada col·lectiu i per hora sense enllumenat ............ 25,00 €
d) Per cada col·lectiu i per hora amb enllumenat .............. 30,00 €
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e) Per l’ús de mitja pista i per hora sense enllumenat ....... 15,00 €
f) Per l’ús de mitja pista i per hora amb enllumenat ......... 18,00 €
II – Ús del gimnàs
a) Per persona individual i per hora .................................... 3,00 €
b) Per cada col·lectiu i per hora ........................................ 25,00 €
III – Ús de les taules de tenis-taula
a) Per persona individual i per hora .................................... 1,00 €
IV – Ús del Camp de futbol 11
a) Per col·lectiu i per hora sense enllumenat ..................... 15,00 €
b) Per col·lectiu i per hora amb enllumenat ...................... 40,00 €
c) Per mig camp de futbol i per hora sense enllumenat .... 20,00 €
e) Per mig camp de futbol i per hora amb enllumenat ...... 25,00 €
IV – Ús de la Sala polivalent del Col·legi
a) Per hora d’utilització per fer gimnàstica ....................... 13,00 €
2. Ús per a altres activitats no esportives i esdeveniments
I – Ús de tot el poliesportiu per a activitats organitzades per 
entitats sense ànim de lucre
a) Ús per dies: per cada dia 300,00 € + 5% de la recaptació bruta
b) Ús per hores:
per cada hora ........................ 30,00 € + 5% de la recaptació bruta
II – Ús del cinema
a) Entrada al cinema jornada normal .................................. 4,50 €
b) Entrada al cinema dia de l’espectador ............................ 3,50 €
c) Per cada hora de lloguer ... 30,00 € + 5% de la recaptació bruta
d) Per mig dia de lloguer .... 110,00 € + 5% de la recaptació bruta
e) Per cada dia sencer
de lloguer ........................... 110,00 € + 5% de la recaptació bruta
III – Locals municipals per a actes matrimonials
a) Casaments en dia feiner ................................................ 30,00 €
b) Casaments en dissabtes i festius ................................... 50,00 €
3. Abonaments i descomptes
Abonaments al poliesportiu
1 titular individual, abonament per 1 mes ......................... 12,00 €
1 titular individual, abonament per 1 trimestre ................. 20,00 €
1 titular individual, abonament per 1 any ......................... 80,00 €
1 titular individual menor de 12 anys empadronat,
abonament 1 any ............................................................... 20,00 €
1 titular individual menor de 12 anys no empadronat,
abonament 1 any ............................................................... 30,00 €
1 família (grup familiar de pare/s i fi ll/s), abonament
per 1 mes ........................................................................... 20,00 €
1 família (grup familiar de pare/s i fi ll/s), abonament
per 1 any .......................................................................... 120,00 €
Descomptes
Poliesportiu: Titulars individuals i familiars empadronats al 
municipi ......................................................................... 15% Dte.
Poliesportiu: A socis del poliesportiu, activitats dirigides amb 
monitor ........................................................................... 10% Dte.
Poliesportiu: A jubilats ............................................... 60,00 €/any
Poliesportiu: A estudiants a centres de Sort ............... 60,00 €/any
Poliesportiu: A socis de clubs del municipi ............... 60,00 €/any
Rocòdrom: Abonament anual a socis del poliesportiu .......Gratuït
Rocòdrom: Abonament anual a socis del rocòdrom .. 60,00 €/any
Rocòdrom: Abonament anual a socis d’AEPallars .... 33,00 €/any
Rocòdrom: No socis, per mes ........................................... 25,00 €
Rocòdrom: No socis, per dia ............................................... 3,00 €
Cinema: A socis del poliesportiu ............................ 3,50 €/entrada
4. Lloguer de material
Lloguer de taules, per cada taula i dia ................................. 1,00 €
Lloguer de cadires, per cada cadira i dia ............................. 0,25 €
Lloguer de taulers, amb els corresponents suports, per tauler i 
dia ...................................................................................... 10,00 €
Lloguer de megafonia portàtil, per dia .............................. 50,00 €

  

AJUNTAMENT DE SOSES
EDICTE 10449

Aprovació defi nitiva ordenances fi scals
D’acord amb allò que es preveu a l’article 17.3 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 178.1 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es fa públic que el 
dia 20 de desembre, i no havent-se presentat reclamacions en 
el període d’exposició pública de trenta dies comptats a partir 
de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Ofi cial de la 
Província (núm. 158, de 13 de novembre) els acords provisionals, 
aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 d’octubre, 
referents a la modifi cació de diverses ordenances fi scals per a 
l’exercici de 2013 han esdevinguts defi nitivament aprovats.
En compliment del que disposen els articles 17.4 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals i 178.2 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es fa 
públic a continuació el text íntegre de les ordenances vigents, la 
modifi cació de les quals ha estat aprovada i que començarà a regir 
a partir de l’1 de gener de 2013.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
Impost sobre béns immobles

Modifi cació
Article 8è. Tipus de gravamen i quota
0,72% quan es tracti de béns de naturalesa urbana
0,67% quan es tracti de béns de naturalesa rústica

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Modifi cació
Article 7è. Quadre de tarifes. Les quotes del quadre de tarifes 
de l’impost fi xat a l’art. 96.1 del Text refós la llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, s’incrementen per l’aplicació sobre les 
mateixes de l’1,33024500.
a) TURISMES  COEFICIENT

De menys de 8 cavalls fiscals 16,79 1,33024500
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 45,33
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 95,70
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 119,20
De més de 20 cavalls fiscals 148,99

b) AUTOBUSOS
De menys de 21 places 110,81 1,33024500
De 21 a 50 places 157,82
De més de 50 places

c) CAMIONS
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 56,24 1,33024500
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 110,81
De més de 2.999 a 9.999 quilog. càrrega útil 157,82
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 197,28

d)TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals 23,51 1,33024500
De 16 a 25 cavalls fiscals 36,94
De més de 25 cavalls fiscals 110,81

e)REMOLCS I SEMIREMOLCS
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg 23,51 1,33024500
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 36,94
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 110,81

f) D’ALTRES VEHICLES
Ciclomotors 5,88 1,33024500
Motocicletes fins a 125 cc 5,88
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc 10,07
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc 20,15
Motocicletes de més de 500cc. fins a 1.000cc 40,29
Motocicletes de més de 1.000 cc 80,59

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
Taxa per expedició de documents administratius

Modifi cació


