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es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida.
En el cas de resolució expressa, del recurs de reposició, el termini 
serà de dos mesos.
Això no obstant es pot interposar qualsevol altre recurs o acció 
que s’estimi procedent.
Tremp, Pallars Jussà, 17 de desembre de 2012
El president, Joan Ubach Isanta

ANNEX
Ordenança específica reguladora del preu públic corresponent 

a la prestació del servei transport escolar no obligatori i 
ensenyaments post obligatoris i no gratuïts

Article 1. Fonament legal
De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 
de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre 
l’organització comarcal de Catalunya, del que disposa l’article 
5 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; articles 6,1 i 8,1,b de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya i fent ús de les facultats 
concedides per l’article 15 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, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori i ensenyaments post obligatoris i 
no gratuïts.
Article 2. Fet imposable
De conformitat amb el que preveuen els articles 41 a 47 del RD 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà estableix el preu públic corresponent a la prestació 
del servei de transport escolar no obligatori i ensenyaments post 
obligatoris a la comarca del Pallars Jussà.
Concretament estableix el preu públic corresponent a la prestació 
del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes següents:
a) Alumnes d’ensenyaments obligatoris, escolaritzats en un 
Centre del mateix municipi de residència
b) Alumnes d’ensenyaments postobligatoris que resideixen en un 
municipi de la comarca del Pallars Jussà
Article 3. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta 
ordenança tots els alumnes matriculats en centres docents de la 
comarca que estiguin autoritzats a utilitzar el transport escolar i 
que aquest servei sigui considerat no obligatori o ensenyaments 
post obligatoris i no siguin gratuït per les disposicions vigents en 
matèria d’ensenyament.
Pel que fa al servei als ensenyaments post obligatoris el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, prestarà el servei sempre que hi hagi 
places disponibles en el vehicle de la mateixa línia del servei 
obligatori.
En el cas dels alumnes que siguin menors d’edat, el subjecte 
passiu serà els pares, tutors o els seus representants legals.
Article 4. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del 
subjecte passiu les persones físiques i jurídiques i les entitats què 
es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
Article 5. Quantia
La quantia del preu públic és de 265,50 € més l’IVA vigent, per 
curs lectiu, que es determina per un import d’1,5 €/dia més l’IVA 
vigent. En cas d’alta al servei durant el curs escolar ja iniciat, es 
pagarà per trimestres complets, a raó de 88,50 € més l’IVA vigent 
trimestrals.
Article 6. Exempcions i bonificacions
Els alumnes subjectes passius d’aquest preu públic que tinguin 
germans també subjectes passius d’aquest tribut seran bonificats 
de la manera següent:

a) El primer germà del subjecte passiu pagarà 177 € (1 euro al dia) 
més l’IVA vigent per curs escolar. S’estableix una bonificació de 
0’5 € al dia més l’IVA vigent.
b) A partir del segon germà del subjecte passiu es pagarà 88,50 € 
(0’5 € al dia) més l’IVA vigent. S’estableix una bonificació d’1 € 
al dia més l’IVA vigent
Article 7. Acreditament
El preu públic s’acredita, i neix l’obligació de contribuir quan es 
presenti la sol·licitud de fer ús immediat del servei de transport 
escolar col·lectiu no obligatori i ensenyaments post obligatoris i 
es concedeixi l’autorització.
S’aprovarà la relació de beneficiaris i de cobrament per decret de 
presidència a l’inici del curs escolar.
Article 8. Normes de gestió i forma de pagament
El cobrament del preu públic de transport escolar es farà per rebut 
bancari per trimestres avançats, abans del dia 1 d’octubre, 15 de 
gener i 1 d’abril per l’import trimestral corresponent, al número 
de compte corrent facilitat pel subjecte passiu en el imprès 
normalitzat de sol·licitud.
Es cobrarà tot el trimestre sencer, encara que no s’utilitzi el 
servei. En cas de donar-se baixa del servei cal avisar amb quinze 
dies d’antelació a l’inici de cada trimestre.
Article 9. Impagament
En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei.
Si l’usuari no complís amb la seva obligació de pagament en els 
terminis establerts per causa imputable a ell, el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà el requerirà formalment per tal que compleixi 
en el termini màxim de 10 dies naturals, durant els quals l’usuari 
podrà presentar al·legacions.
Si no es produeix cap resposta per part de l’interessat, el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, emetrà la corresponent Resolució 
i donarà per finalitzat el servei de transport escolar d’aquest 
alumne.
Article 10. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de 
les sancions s’ajustarà al que disposa la Llei general tributària.
Article 11. Publicitat
Els acords de fixació o modificació dels preus públics seran 
publicats i notificats d’acord amb l’àmbit d’incidència d’aquests.
Article 12. Vigència
Aquesta Ordenança entrarà en vigor definitivament quan l’acord 
d’establiment i d’ordenació del preu públic esdevingui ferm 
mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i fins que no es derogui 
o modifiqui de forma expressa.
Article 13. Remissió normativa
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el 
que estableix l’Ordenança General reguladora dels preus públics 
del Consell Comarcal aprovada pel Ple del Consell el dia 27 de 
maig de 1999, el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, la Llei 8/1989, de 13 d abril de taxes i preus públics, i 
el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament General de Recaptació.
Pallars Jussà, 21 de setembre de 2012
El president, Joan Ubach Isanta

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ
EDICTE 10329
L’expedient de modificació de l’ordenança fiscal per l’exercici 
2013 de la taxa del servei de recollida, transport i tractament 
de residus municipals, domiciliaris i assimilable, va se aprovat 
inicialment pel Ple del Consell en la sessió del dia 29 d’octubre de 
2012. L’inici del termini d’exposició pública i l’acord d’aprovació 
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inicial de la modificació d’aquesta ordenança han estat publicats 
al BOP de Lleida núm. 155, de 6 de novembre de 2012 i al Diari 
Segre de 2 de novembre de 2012.
No s’ha presentat cap al·legació durant el termini de trenta dies 
d’exposició al públic, per la qual cosa cal considerar aquest acord 
de modificació definitivament aprovat, publicant al BOP de Lleida 
aquest acord elevat a definitiu i el text íntegre del nou article 6è 
punt 2 d’aquesta ordenança, el qual entrarà en vigor el dia 1 de 
gener de 2013 i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o 
derogació. El punt 2 de l’article 6è de l’ordenança queda redactat 
en els següents termes:
2. Les quotes i tarifes queden determinades de la forma següent:
Habitatge  .....................................................................................................................................86,09
Habitatge, situat en pobles on no arriba el camió de recollida ................................................... 43,05
Habitatge i despatx ....................................................................................................................115,05
Habitatge i despatx pobles on no arriba el camió ........................................................................ 93,53

Hotels, Hostals, Pensions (Allotjaments)
Menys de 25 places .....................................................................................................................180,17
Més de 25 i menys de 50 places .................................................................................................. 240,23
Més de 50 places .........................................................................................................................420,40
Per plaça .........................................................................................................................................4,60
Per cada plaça de restaurant que excedeix de les places d’allotja ................................................. 6,00
Per cada plaça de restaurant no habitual, per banquets, confer., etc ............................................. 3,00

Càmping per cada plaça  ................................................................................................................4,60
RCP i ARIS ....................................................................................................................................81,10
RCP I ARS pobles on no arriba el camió....................................................................................... 40,55
Per plaça .........................................................................................................................................4,80

Bars, cafeteries i pubs
Poblacions de menys de 200 habitants ....................................................................................... 144,13
Poblacions de més de 200 habitants .......................................................................................... 240,23
Restaurants .................................................................................................................................240,23
Per plaça .........................................................................................................................................6,00

Estacions d’esquí alpí:
Cap del port .............................................................................................................................6.038,73
Espot ........................................................................................................................................6.038,73
Port-Ainé .................................................................................................................................6.038,73
Tavascan ..................................................................................................................................1.305,60

Albergs
De menys de 25 places .................................................................................................................81,10
De 26 a 50 places .......................................................................................................................180,17
De més de 50 places ...................................................................................................................360,35
Per plaça .........................................................................................................................................6,00

Refugis  .........................................................................................................................................72,00
Per plaça .........................................................................................................................................6,00

Centrals  ...................................................................................................................................3.603,00
Mini-centrals ...............................................................................................................................480,46

Sales de Festa .............................................................................................................................480,46

Parc Nacional casa del parc i Parc Natural de l’Alt Pirineu ..................................................... 2.199,20

Cases de colònies  .......................................................................................................................180,17

Terrenys d’acampada ..................................................................................................................195,84

Comerç:
Poblacions de menys de 200 habitants i menys de 60 m2 ......................................................... 120,12
Poblacions de menys de 200 habitants i més de 60 m2 ............................................................. 156,15
Poblacions de més de 200 habitants i menys de 100 m2 ........................................................... 177,64
Poblacions de més de 200 habitants i de 100 m2 a 200 m2 ...................................................... 300,28
Poblacions de més de 200 habitants i més de 200m2 ................................................................ 590,33

Despatx, local sense activitat,  ...................................................................................................... 72,00

Esports d’aventura, ràfting ......................................................................................................... 360,35
Esports d’aventura, hípica .......................................................................................................... 257,95

Magatzem:
Fins a 150 m2 .............................................................................................................................120,12
De 151 m2 a 300 m2 ..................................................................................................................300,28
Més de 300 m2  ..........................................................................................................................480,46

Oficina d’entitat financera (Bancs o Caixes) ............................................................................... 522,24

Fàbrica, Taller i petita indústria
Menys de 100 m2 ........................................................................................................................180,17
Més de 100 m2 ...........................................................................................................................258,24

Gasolineres .................................................................................................................................360,35

Centres Oficials
D’1 a 3 treballadors......................................................................................................................81,10

De 4 a 10 treballadors ................................................................................................................156,14
D’11 a 50 treballadors................................................................................................................240,23
Més de 50 treballadors ...............................................................................................................360,34

Depuradores
EDAR’s de més de 4000 habitants equivalents de disseny ...................................................... 1.900,00
EDAR’s de 2500 a 3999 habitants equivalents de disseny  ..................................................... 1.000,00
EDAR’s de 1001 a 2499 habitants equivalents de disseny  ........................................................ 800,00
EDAR’s de 501 a 1000 habitants equivalents de disseny ........................................................... 250,00
EDAR’s de 1 a 500 habitants equivalents de disseny  ................................................................ 120,00

Contra el present acord definitiu 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 d’aquesta publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Sort, 17 de desembre de 2012
El president, Llàtzer Sibís Goset 

− ♦ −

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
ANUNCI 10539
Aprovació definitiva de modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa comarcal de recollida i eliminació de residus 
municipals.
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini 
d’exposició pública, queda automàticament elevat a definitiu 
l’acord Plenari provisional de modificació de l’ordenança fiscal de 
la taxa comarcal reguladora de la recollida i eliminació de residus 
municipals, adoptat pel Ple del Consell Comarcal de la Segarra 
en sessió ordinària, de 24 d’octubre de 2012, que es relaciona a 
l’annex. Aquestes modificacions tindran efecte a partir de l’1 de 
gener de 2012.
Tal com disposa l’article 17.4 del RDL 2/2004, es fa públic en el 
referit annex el text íntegre de les modificacions acordades.
Contra aquest acord del Ple, que posa fi a la via administrativa, 
tal com disposa l’article 172.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, es pot interposar recurs potestatiu de reposició 
fonamentat en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat 
que preveuen els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, RJAP i PAC, 
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquest edicte, davant l’òrgan administratiu que ha dictat l’acte, 
la resolució del qual ha de ser dictada i notificada en el termini 
d’un mes a comptar de la presentació del recurs, entenent-se 
aquest desestimats si es produeix el silenci administratiu. Contra 
la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 
sis mesos davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.
També es pot interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant la jurisdicció abans esmentada en el termini 
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest 
edicte si no s’interposa recurs de reposició.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri oportú.
Cervera, 20 de desembre de 2012
El president, Adrià Marquilles Bernaus

Taxa de recollida, tractament i eliminació
TAXA D’ESCOMBRARIES TAXES 2013
 EUROS/REBUT
01 Habitatge particular 91,44
02 Habitatge de jubilat que viu sol 77,71
03 Habitatge disseminat 59,44
04 Serveis públics rurals 144,46
05 Serveis públics urbans 296,47
06 Serveis sanitaris rurals 141,93
07 Serveis sanitaris urbans 437,25


