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c) Els que siguin propietat de la Creu Roja
d) Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a
serveis indispensables per a l’explotació de les esmentades línies
e) Els de naturalesa urbana i valor inferior a 601,01 euros
f) Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte
passiu, la base imposable corresponent a la totalitat de béns
rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 1.202,02 euros
g) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors,
compleixen les condicions establertes a l’article 64 de la Llei
39/88, de 28 de desembre
2. Les exempcions han d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu de
l’impost que, en tot cas, no pot al·legar analogia per estendre
l’abast més enllà dels termes estrictes.
3. L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de
l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter
retroactiu.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2
Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Article 7è. Base imposable, liquidable, tipus de gravamen i quota
1. La base imposable de l’impost ve determinada per la classe de
vehicle i la seva potència o capacitat.
2. El coeficient d’increment de les quotes d’aquest impost,
establertes a la Llei reguladora de les hisendes locals, aplicable a
aquest municipi es fixa en l’1.
3. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per
a l’aplicació de les tarifes serà el que es determini amb caràcter
general per l’administració de l’Estat. En el seu defecte hom
s’estarà en allò que disposa el Codi de la Circulació pel que fa als
diferents tipus de vehicles i caldrà tenir en compte, a més, les
regles següents:
a) S’entendrà per furgoneta el resultat d’adaptar un vehicle de
turisme al transport mixt de persones i coses, per mitjà de la
supressió de seients i de vidres, l’alteració de les mides i de la
disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquin
essencialment el model del qual deriva
Les furgonetes tributaran com a turismes, d’acord amb la seva
potència fiscal, salvant els casos següents:
1. Si el vehicle era habilitat per al transport de més de 9 persones,
tributarà com a autobús.
2. Si el vehicle estava autoritzat per al transport de més de 525
quilos de càrrega útil, tributarà com a camió.
b) Per a l’aplicació d’aquest impost, els motocarros tindran la
consideració de motocicletes i, per tant, tributaran segons la
capacitat de la seva cilindrada
c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament
i per separat el que ocasioni la potència tractora i els remolcs i
semiremolcs que arrossegui
d) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semiremolcs que, d’acord
amb la seva capacitat, no estiguin obligats a matriculació, es
consideraran com a aptes per a la circulació des del moment que
se n’hagi expedit la certificació corresponent per part de la
Delegació d’Indústria o, en tot cas, quan estiguin realment en
circulació
e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies
públiques sense ésser transportades o arrossegades per altres
vehicles de tracció mecànica, tributaran per les tarifes
corresponents als tractors
4. Reglamentàriament es determinarà el concepte de les diverses
classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes.
5. Sobre la quota que correspongui, segons el quadre de tarifes
anterior, s’aplicaran les bonificacions o reduccions que, si
s’escau, siguin procedents, per determinar la quota líquida a
ingressar.
6. La quota que correspongui es prorratejarà per trimestres
naturals en els casos de primera adquisició o baixa del vehicle.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6
Taxa per llicència d’obertura d’establiments
Article 6è. Quota tributària
1. Les quotes tributàries seran:
a) Tarifa general: segons quota anual de llicència fiscal de
l’impost industrial i activitats comercials o del nou impost sobre
activitats econòmiques, per una sola vegada
b) Establiments ramaders: segons cabuda
bestiar vaquí i porcí fins a 50 caps.............................12,02 euros
De 50 a 100 caps ........................................................24,04 euros
De més de 100 caps ....................................................48,08 euros
Bestiar oví i similars fins a 500 caps..........................12,02 euros
De més de 500 caps ....................................................24,04 euros
c) Establiments industrials i instal·lacions hidroelèctriques:
0,50% del pressupost de la instal·lació
d) En el cas d’instal·lacions o activitats exemptes de l’impost o
en casos de trasllat forçat del local es fixa la quota de 24,04 euros
2. La quota tributària s’exigirà per unitat de local.
3. En els casos que hi hagi variació o ampliació de l’activitat que
s’ha de desenvolupar en l’establiment subjecte, de la quota que
en resulti després d’aplicar els apartats anteriors d’aquest article,
se’n deduirà l’acreditat per aquest concepte tributari quan
s’esdevingui la primera obertura, les variacions o ampliacions
ulteriors de l’activitat i l’ampliació de local. La quantitat que
s’haurà d’ingressar serà la diferència que en resulti.
4. En el cas que el sol·licitant formuli desestiment amb
anterioritat a la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran
de liquidar seran el cinquanta per cent de les que es fixen en el
número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués
iniciat efectivament.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7
Taxa de clavegueram
Article 5è. 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 de 21,04 euros.
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels
serveis de clavegueram es determina en funció de les preses o
enganxaments a la xarxa municipal de clavegueres. A aquest
efecte, s’aplicarà la tarifa anual per enganxament de 8,11 euros.
3. Als efectes de la aplicació d’aquestes tarifes o quotes
tributàries es considera que cada local o habitatge unifamiliar que
sigui independent dins d’una mateixa edificació ha de disposar o
disposa d’una presa o enganxament a la xarxa, encara que el total
de l’edifici corresponent tindrà o tingui una única connexió a la
xarxa general municipal de clavegueres.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8
Reguladora dels preus públics
Es deroga en tot el seu contingut l’article 16è de l’ordenança.
ORDENANÇA NÚMERO 9
Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
Annex de tarifes
Preu públic per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
EPÍGRAF

EUROS

Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb
mercaderies
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys
d’ús públic que facin els industrials amb materials o
productes de la indústria o comerç a què dediquin la seva
activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques
anomenats “containers”, al
semestre per m2 o fracció ....................................................18,03
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EPÍGRAF

EUROS

2. Ocupació o reserva especial transitòria de la via
pública, per mes i metre quadrat............................................3,01
Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
runes, materials de construcció, vagons per a la seva
recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs:
Per metre quadrat o fracció, al mes........................................3,01
Tarifa tercera. Tanques, puntals, estintols, bastides, etc.
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
tanques, caixes de tancaments, siguin o no per a obres i
altres instal·lacions anàlogues:
Per metre quadrat o fracció, al mes........................................1,20
2. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb
puntals, estintols, bastides i altres elements anàlegs:
Per cada element i mes...........................................................1,20
ORDENANÇA NÚMERO 10
Reguladora de la taxa pel servei d’escorxador
Article 5è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent
quadre de tarifes:
a) Per cap de bestiar porquí sacrificat..........................1,50 euros
b) Per cap de bestiar oví o qualsevol altra espècie
semblant destinada al consum ......................................0,54 euros
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13
Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de llar
d’infants i de segon cicle d’educació infantil
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de
llar d’infants o primer cicle d’educació infantil, i el segon cicle
de la mateixa en un centre docent de titularitat municipal.
Article 6è. Tarifa
1. La tarifa a què es fa referència en l’article anterior, pel que fa
al primer cicle, s’estructura de la següent manera:
CONCEPTE

IMPORT

Matrícula .....................................................................24,04 euros
Quota mensual............................................................60,10 euros
Servei diari de menjador escolar..................................3,91 euros
2. La tarifa pel que fa al segon cicle es correspon a una quota
única anual de 24,04 euros, en concepte de material.
Contra els acords anteriors es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia de la
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, tot
això de conformitat amb allò que disposen els articles 10.1, 25.1
i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, de 13 de juliol de 1998. No obstant això, es pot
interposar qualsevol altre recurs que s’estimi procedent, d’acord
amb allò que disposa l’article 58.2 de la Llei 30/92.
La Torre de Capdella, 24 de desembre de 2001.
L’alcalde, Josep Soldevila i Tartera.

−♦−
AJUNTAMENT DE VINAIXA
EDICTE

10158

El Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia
20 de desembre de 2001, amb el vot unànime favorable de tots
els seus membres, ha acordat prorrogar l’operació de crèdit
actual mitjançant la contractació d’una nova pòlissa amb la
mateixa entitat, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, pel
mateix import de vuit milions de pessetes (48.080,97 euros), amb
un període d’amortització de 12 mesos i un interès de l’euribor
trimestral més el 0,25%.
S’obre un període d’informació pública de quinze dies, comptats
des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP, període
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durant el qual es podrà examinar l’expedient a la Secretaria de
l’Ajuntament, en horari d’oficina, per formular les reclamacions
i/o al·legacions que es considerin procedents.
Si transcorregut aquest termini no es produeixen reclamacions i/o
al·legacions, l’acord del Ple, es considerarà definitivament
aprovat.
Vinaixa, 21 de desembre de 2001.
L’alcalde-president, Francesc Queraltó Iglesias.

−♦−
AJUNTAMENT DE VINAIXA
EDICTE

10161

Finalitzat sense al·legacions el termini d’exposició pública de
l’acord adoptat per l’Ajuntament de Vinaixa, en data 15 de
novembre de 2001, es publica íntegre els textos de les noves
ordenances, per tal de donar compliment a la normativa legal
vigent.
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CEMENTIRIS
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
L’ajuntament de Vinaixa és titular i propietari del cementiri, i li
correspon la direcció, l’administració, la reglamentació i
l’aprovació de les ordenances fiscals per a la prestació de serveis
o la realització d’activitats de la seva competència.
Article 2
La instal·lació, el sosteniment, i el règim i govern interior dels
cementiris, segons la capacitat exigida per les necessitats de la
població, són competència de l’Ajuntament i es realitzaran
d’acord amb les lleis i les disposicions sanitàries vigents i amb
les pròpies que pugui dictar.
Article 3
Per a la prestació del servei s’aplicaran les tarifes establertes en
l’ordenança fiscal vigent sobre la matèria.
Article 4
1. El manteniment dels cementiris municipals el farà el personal
necessari en cada moment.
2. Els treballs d’execució funerària seran prioritaris davant dels
de manteniment.
CAPÍTOL II
Serveis generals
Article 5
Els cementiris s’obriran al públic, obligatòriament, tots els
festius de l’any, i els dies laborals que aprovi l’Alcaldia, durant
l’horari, que figurarà a l’entrada, degudament indicat.
Article 6
Els visitants dels recintes s’hauran de comportar amb respecte
dins del recinte, i no es permetrà cap acte que directa o
indirectament suposi una profanació. En cas que es produeixi
s’haurà de comunicar immediatament a l’autoritat competent.
Article 7
En les dependències municipals de l’Ajuntament hi haurà el
Registre públic de totes les sepultures i actuacions que s’hi
realitzin i les de caràcter obligatori que assenyali la legislació
vigent.
Article 8
El Registre públic del cementiri comprendrà els llibres següents:
a) registre general de sepultures i parcel·les
b) d’inhumacions
c) d’exhumacions i trasllats
d) d’entrada i sortida de comunicacions
e) de peticions i queixes
f) la documentació auxiliar que sigui necessària per a la bona
administració del centre
g) nota de materials que es rebin o surtin del cementiri
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