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Número de registre 9795

AJUNTAMENT D’ALFARRÀS

Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022.

El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Alfarràs va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances
fiscals per l’exercici 2022. Sotmès a informació pública no s’han presentat reclamacions durant el termini
d’exposició  al  públic,  i  queda  automàticament  elevat  a  definitiu  l’acord  Plenari  provisional  d’aquest
Ajuntament sobre la modificació de les ordenances fiscals que tot seguit s’exposen, el text íntegre de les
quals es fa públic en compliment de l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

L’acord provisional, que ha esdevingut definitiu, és el que s’especifica a continuació:
1. El text de l’article de l’Ordenança Fiscal número 1 de l’Ajuntament d’Alfarràs reguladora de l’Impost sobre
béns immobles, que es modifica és:

Article 5.1.e) Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia  provinent  del  sol  sense  estar  obligats  a  això,  per  la  normativa  urbanística  o  les  ordenances
municipals,  se’ls  aplica  una  bonificació  del  25%  de  la  quota  íntegra  de l’impost.  Sols  s’aplicarà  a  les
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual
al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el
cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les
potències contractades per cadascun dels béns immobles.

Aquesta bonificació s’atorgarà a petició de l’interessat, que haurà d’acreditar aquest aprofitament i estarà
condicionada  a  que  les  instal·lacions  per  a  producció  de  calor  incloguin  col·lectors  homologats  per
l’Administració competent.

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.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica per subministrar electricitat a cadascun dels habitatges individualment, la bonificació aplicable
serà la proporcional al nombre d’habitatges de l’edifici plurifamiliar afectats per la instal·lació.

En el cas d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum per als elements comuns, la
bonificació serà del 25% sobre la quota íntegra dels elements comuns.

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.

- Altra que es consideri necessària.
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La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.

2. El text de l’article de l’Ordenança Fiscal número 6 de l’Ajuntament d’Alfarràs reguladora de la Taxa per la
recollida, transport i tractament d’escombraries i altres residus urbans, que es modifica és:

Article 8. Quota tributaria
a) Habitatge particular...............................................................................................................................123,00 €
(...)
f) Disseminats..............................................................................................................................................93,00 €

3. El text de l’article de l’Ordenança Fiscal número 7 de l’Ajuntament d’Alfarràs, reguladora de la Taxa per
Cementiri Municipal, que es modifica és:

Article 4. Tarifes
(...)
Epígraf e) Autoritzacions treballs al Cementiri Municipal...........................................................................20,00 €
(...)

4. El text de l’article de l’Ordenança Fiscal número 9 de l’Ajuntament d’Alfarràs reguladora de la Taxa per
serveis esportius i piscines, que es modifica és:

Article 4. Tarifes
(...)
Epígraf 1. Piscines
Entrada diària per minusvalidesa superior al 33%, per usuari.....................................................................2,10 €
Abonament de temporada per minusvalidesa superior al 33%, per usuari...............................................28,90 €
(...)

Epígraf 2. Activitats esportives municipals
Utilització servei de barbacoa.....................................................................................................................20,00 €

5. El text de l’article de l’Ordenança Fiscal número 10 de l’Ajuntament d’Alfarràs reguladora de la Taxa de
tramitació  de  documents,  autoritzacions  administratives,  llicències  i  per  la  tramitació  i  comprovació  de
declaracions responsables i comunicacions prèvies, que es modifica és:

Article 5. Tarifes
(...)
Epígraf 1. Taxa per serveis urbanístics de competència local
b) Expedients d’intervenció i disciplina urbanística
Llicència urbanística municipal d’obres majors..........................................................................................35,00 €
Llicència urbanística municipal d’obres menors.........................................................................................25,00 €
Comunicació prèvia d’obres........................................................................................................................25,00 €

6. El tex de l’article de l’Ordenança Fiscal número 13 de l’Ajuntament d’Alfarràs reguladora de la Taxa per
guals i reserves de la via pública, que es modifica és:

Articles3. Tarifes
Les tarifes aplicables són les següents:
(...)
3. Senyalització de gual o de zona de càrrega i descàrrega:
- Per cada placa de gual, o cada senyal de zona de càrrega i descàrrega (liquidació única).................25,00 €

7. El text de l’article de l’Ordenança Fiscal número 14 de l’Ajuntament d’Alfarràs, reguladora de la Taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, que es modifica és:
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Article 6 Quota tributaria
(...)
Epígraf 3. Activitats de venda i serveis a la via pública, amb ocasió de les festes locals i activitats recreatives
i culturals
Instal·lació de caravana, amb subministrament d’energia elèctrica, per dia, amb fiança de 40,00 €......15,00 €

Epígraf 4. Horts municipals
Hort municipal, per pórca (=363 m2) i any, inclou el subministrament d’aigua.........................................21,00 €

Epígraf 9. Fires municipals
Tastos Fires..........................................................................................................................................1,00 €/tiquet

Epígraf 10. Carpes
Carpa per expositors.................................................................................................................................115,00 €
Amb instal·lació moquetes.....................................................................................................................7,00 €/ m2
Amb instal·lació laterals......................................................................................................................6,00 €/ unitat
Amb instal·lació de cartells................................................................................................................40,00 €/unitat

Desapareix la següent bonificació:
Bonificació per carpes expositors: expositor que hagin instal·lat a l’edició anterior...................................0,00 €

Epígraf 11. Activitats de venda i serveis
Repartiment de senyeres i representacions institucionals...........................................................................7,00 €

Epígraf 12. Publicitat i propaganda
Cartells publicitaris DNA3...................................................................................................................10,00 €/ mes
Cartells publicitaris, resta...................................................................................................................20,00 € /mes
Cartells publicitaris exclusius laterals.................................................................................................25,00 €/mes
Cartells publicitaris exclusius frontals.................................................................................................35,00 €/mes

8. El text de l’article de l’Ordenança Fiscal número 23 de l’Ajuntament d’Alfarràs reguladora de la Taxa pel
subministrament d’aigua, gas, i electricitat que es modifica és:

Article 6è. Quota tributaria
(...)
Quota fixa de servei abonat domèstic..................................................................................................2,09 € /mes
Quota fixa de servei abonat comercial.................................................................................................4,30 € /mes
Quota fixa de servei abonat granges i altres.......................................................................................8,10 € /mes
Subministrament habitatges
1r Bloc fins 10 m3/mes...........................................................................................................................0,24 € /m3
2n Bloc de 10 fins 20 m3/mes................................................................................................................0,33 € /m3
3r Bloc de més de 20 m3/mes...............................................................................................................0,41 € /m3
Subministrament comercial
1r Bloc fins 10 m3/mes...........................................................................................................................0,32 € /m3
2n Bloc de 10 fins 20 m3/mes................................................................................................................0,39 € /m3
3r Bloc de més de 20 m3/ mes..............................................................................................................0,46 € /m3

Pel que fa al  text de les ordenances fiscals modificades es fa pública l’adhesió d’aquest  Ajuntament al
text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província.

Les ordenances i les modificacions començaran a regir el dia 1 de gener de 2022, i continuarà vigent mentre
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran
vigents.
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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 de l’endemà al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Alfarràs, 13 de desembre de 2021
L’alcalde, Joan Carles García Guillamon
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