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Crèdit pressupostari: 2012 049 313 4620002. Ajuts Ajntms.Programa per la promoció d’hàbits sal de vetlla
BENEFICIARI

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

AJNT. VIELHA E MIJARAN

Desenvolupament del Programa Thao. Dirigit a la prevenció
de l¡obesitat infantil i la promoció de l’activitat física
Programa de control dels animals de companyia
abandonats per evitar les malalties transmissibles

CONSORCI ALT URGELL GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT

IMP. CONCEDIT

ATORGAMENT

NIF

4.417,50

27/07/2012

P2530400G

22.500,00

10/08/2012

P2500064G

Crèdit pressupostari: 2012 049 313 4620003. Gestió de l’aigua d’ús públic
BENEFICIARI

FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

AJNT. VILANOVA DE SEGRIA

Tractament aigua potable.

IMP. CONCEDIT

4.500,00

ATORGAMENT

6/07/2012

NIF

P2531300H

Lleida, octubre de 2012
El President, Joan Reñé i Huguet
El Secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

i
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
EDICTE

8089

En compliment d’allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’article 178.2
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es
fa públic que la Diputació de Lleida en sessió plenària celebrada
el dia 20 de juliol va aprovar en votació ordinària i per unanimitat,
l’acord següent:
Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal següent:
1. Taxa per prestació dels serveis del Butlletí Oficial de la
Província
L’acord de modificació de l’ordenança fiscal per l’any 2012 ha
estat posat de manifest durant el termini de trenta dies a comptar
des del dia 21 de juliol fins al 27 d’agost de 2012, ambdós inclosos,
perquè els interessats l’examinin i puguin fer reclamacions.
L’exposició pública s’ha realitzat mitjançant inserció al tauló
d’anuncis de la Corporació, anunci inserit al Butlletí Oficial
de la Província núm. 101 de 21 de juliol de 2012 i Diari Segre
del mateix dia. Durant el termini indicat no s’han presentat
reclamacions i atès el que disposa l’article 17.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’esmentat acord ha
estat elevat a definitiu.
A l’objecte del que disposa l’article 17.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, anteriorment esmentat
s’insereix a continuació el text íntegre de l’ordenança fiscal
modificada.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
Reguladora de les insercions en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de
la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, a l’empara d’allò que
disposa l’article 2 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, reguladora dels
butlletins oficials de les províncies, l’article 132 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, i de conformitat amb
el que disposen els articles 15 a 19 del mateix text, la Diputació
de Lleida estableix la taxa per inserció d’anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida (en endavant BOP).
Article 2. Fet imposable
2.1. Constitueix el fet imposable de la taxa la inserció voluntària
o obligatòria de qualsevol anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida.
2.2. En particular estan subjectes al pagament de la taxa les
següents publicacions:
a) Els anuncis publicats a instància de particulars
b) Els anuncis de licitacions de tot tipus de contractes

c) Els anuncis oficials de l’Administració de Justícia a instància
de particulars
d) Els anuncis el cost dels quals sigui repercutit als interessats
e) Els anuncis derivats de procediments subjectes al pagament
d’una taxa, preu públic o altre tipus de drets econòmics
f) Els anuncis que puguin reportar, directament o indirecta un
benefici econòmic al remitent o sol·licitant, o tinguin contingut
econòmic
g) Els anuncis que puguin o hagin de publicar-se endemés en un
diari, segons disposició legal o reglamentària
h) Els anuncis no obligatoris
Article 3. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes
passius contribuents les persones físiques i jurídiques de l’article
35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i
les entitats de l’article 35.4 de la mateixa llei que sol·licitin,
promoguin o en interès dels quals redundin els serveis objecte
d’aquesta Ordenança.
Article 4. Responsables
4.1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries
del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es
refereixen els articles 41.1 i 42 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
4.2. 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 43 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
Article 5. Meritació
La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud d’inserció dels
anuncis o edictes al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Article 6. Exempcions
Estan exempts del pagament de la taxa les publicacions següents:
a) La publicació de disposicions i les resolucions d’inserció
obligatòria d’interès general, com reglaments, ordenances,
pressupostos, plecs de clàusules generals o plans urbanístics
b) Els anuncis i edictes de jutjats i tribunals quan la inserció sigui
ordenada d’ofici
c) Les citacions per a ser notificats per compareixença en els
procediments de recaptació dels diferents tributs o exaccions
parafiscals, en els casos en què, intentada la notificació a
l’interessat o representant per part de l’Administració tributària
o entitats i corporacions de dret públic a les quals correspongui la
seva recaptació, aquesta no hagi estat possible
d) Les notificacions administratives mitjançant edictes en el
Butlletí realitzades pels diferents òrgans de l’Administració
Pública conforme a la normativa vigent en la matèria
e) Altres anuncis d’inserció obligatòria, no compresos a l’article
2.2 d’aquesta ordenança. En aquest cas, cal que l’anunciant
especifiqui clarament la normativa que declara la obligatorietat
de la publicació en el BOP

6

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 142

Article 7. Quota tributària
Per determinar la quota tributària es tindrà en compte, d’una
banda, el caràcter ordinari o d’urgència i, de l’altra, les dificultats
de tipus tècnic que poguessin comportar les insercions de caràcter
especial per raó de lletres, gravats, taules, composició especial,
percentatge de xifres, etc.
Article 8. Normes de gestió
8.1 Per la presentació dels anuncis per via telemàtica, la Diputació
de Lleida facilitarà a l’administració anunciant l’enllaç necessari
per accedir a un formulari, dins l’oficina virtual del BOP, per a
l’enviament dels textos a publicar.
8.2 La presentació de documents mitjançant la utilització de la
signatura electrònica requerirà de la identificació del remitent
mitjançant certificat electrònic reconegut. A aquests efectes,
s’acceptaran aquells certificats que puguin ser validats a través
de la plataforma PSiS de l’Administració Oberta de Catalunya
(AOC). El Butlletí Oficial de la Província verificarà: la identitat
del remitent; que el certificat no estigui caducat ni revocat; que
el remitent sigui la persona autoritzada per ordenar la inserció de
l’anunci. El sistema informàtic assignarà de manera automàtica
un número de registre d’entrada.
8.3 La presentació dels documents en format paper requerirà que
cada sol·licitud d’inserció en el Butlletí Oficial de la Província hagi
de presentar-se en original net i de forma que la seva transcripció
no comporti problemes de lectura, reproducció o composició. El
document estarà degudament signat, amb indicació expressa del
nom i cognoms i càrrecs del signant, així com la data i el lloc de la
signatura. En qualsevol cas, la presentació dels anuncis en format
paper haurà d’acompanyar-se obligatòriament de la seva remissió
a través de correu electrònic.
8.4. En cas de remetre’s l’ordre d’inserció a través del Servei
Postal de Correus serà considerada, exclusivament i a tots els
efectes, com a data de recepció de la notificació aquella que
consti al full del document que es vol enviar, expedida per part de
l’operador de l’Oficina de Correus.
8.5. L’exacció de la taxa resultant de la tramesa d’anuncis per via
telemàtica, modalitat prevista en l’apartat 8.2 d’aquest article, es
farà mitjançant el règim d’autoliquidació.
En qualsevol cas, amb excepció dels ens locals de l’article 13.4
i de persones físiques, jurídiques i d’altres ens locals, en el marc
de l’article 14, el pagament serà previ a la inserció de l’ anunci.
Pel que fa a la exacció de la taxa dels anuncis presentats en la
modalitat prevista en l’ apartat 8.3 d’ aquest article (anuncis
presentats en suport de paper) regirà el sistema de liquidació.
L’administració actuant procedirà a liquidar la taxa a l’anunciant,
notificant l’import i els terminis d’ingrés. Les notificacions
s’han de practicar al domicili assenyalat en la declaració. No
obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, en el moment de
presentació de la declaració, a l’interessat o persona autoritzada
a l’efecte.
8.6. Les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris
podran ser objecte de verificació i comprovació per
l’Administració, que practicarà en el seu cas, la liquidació que
escaigui. L’Administració no està obligada a ajustar-se a les
dades consignades per l’Administració. Si de la pràctica de
les liquidacions resulta una quota diferent a la ingressada per
l’obligat, li serà notificat a l’efecte pertinent, d’acord amb els
articles 109 a 112 de la LGT, i l’ingrés o la devolució en cas que
els obligats siguin els ens locals de l’article 13, es farà a través del
mecanisme d’entregues a compte de l’article 13.4.
Així mateix quan un obligat tributari consideri que una
autoliquidació ha perjudicat els seus interessos legítims podrà
instar la rectificació d’aquesta autoliquidació.
Als efectes de les previsions d’aquest article es procedirà a
l’aprovació del model d’autoliquidació normalitzat.
Article 9. Publicació dels anuncis
9.1 Els originals seran reproduïts en la mateixa forma en la qual
es trobin redactats i autoritzats per l’òrgan remitent, sense que per
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cap causa pugui modificar-se els seus textos una vegada hagin
tingut entrada en el Butlletí Oficial de la Província, amb l’única
excepció que l’òrgan remitent doni la seva autorització de forma
fefaent.
9.2 Les insercions seran publicades en el Butlletí Oficial de la
Província, segons l’ordre d’arribada, a excepció d’aquelles que
tinguin caràcter d’urgència, que tindran preferència.
9.3 Es publicaran en un sol anunci tots aquells edictes, coincidents
en el temps, que es remetin per part de l’entitat anunciant i que
obeeixin a una mateixa tipologia. En cas de requerir-se a la unitat
del BOP la seva publicació individualitzada, caldrà que l’entitat
anunciant ho demani expressament i justifiqui els motius pels
quals demana aquesta modalitat de publicació.
Article 10. Terminis de publicació
10.1 Amb caràcter general, la publicació serà realitzada en el
termini màxim de 15 dies hàbils posteriors al pagament de la taxa
corresponent, cas que aquesta sigui procedent, o en el seu defecte,
a comptar des de la recepció de l’ordre d’inserció a les oficines
del Butlletí Oficial de la Província. En el cas de les publicacions
urgents, l’esmentat termini màxim serà de 6 dies hàbils. El
termini es podrà escurçar fins les 24 hores anteriors a la data de
la seva publicació, però en aquest supòsit caldrà que la petició
de l’anunci es recepcioni dins del període comprès entre les 8
hores i les 10 hores del dia precedent al de la seva publicació i,
a més, nomes es podrà realitzar la seva ordre d’inserció per via
telemàtica.
10.2 En tot cas, les ordenances fiscals que hagin d’entrar en
vigor l’1 de gener de l’any següent, la remissió dels documents
corresponents hauran de tenir entrada en el Registre d’Entrada,
amb una antelació mínima de dos dies hàbils anteriors al darrer dia
hàbil de l’exercici que es realitzi la publicació del Butlletí. Si un
d’aquests dies d’antelació coincideix en dissabte, la presentació
s’ha de fer amb un dia hàbil més d’antel·lació.
Article 11. Tarifes
Les taxes que s’han de pagar per la prestació del servei són les
que s’expressen a continuació:
INSERCIONS

SUPORT PAPER

Insercions ordinàries
0,40 euros per paraula
Insercions urgents, amb una
antelació de 3 dies hàbils
a la data de publicació.
0,80 euros per paraula
Insercions urgents,
amb 24 hores d’antelació
a la data de publicació.

SUPORT ELECTRÒNIC

QUOTA MÍNIMA

0,20 euros per paraula

35,00 euros

0,40 euros per paraula

51,00 euros

0,60 euros per paraula

60,00 euros

Tarifa 1. Insercions
Les tarifes relacionades en els apartats precedents s’aplicaran de
la següent manera:
a) En relació a les insercions urgents que hagin de publicar-se
amb una antelació de 3 dies hàbils nomes s’aplicarà el recàrrec
corresponent en relació a aquells anuncis que no siguin d’inserció
obligatòria
b) En relació a les insercions urgents que hagin de publicar-se
amb una antelació de 24 hores s’aplicarà el recàrrec en tots els
casos, tant si es tracta d’anuncis d’inserció obligatòria com no
obligatòria
En tot cas i prèvia valoració justificada, els serveis del BOP
tenen la facultat de dictaminar la impossibilitat de procedir a
la publicació urgent de l’anunci en la data demanada per part
del sol·licitant, per als casos en què la complexitat de l’anunci
comporti la impossibilitat de publicar-se en l’esmentada data.
Tarifa 2. Edictes no publicats
Totes les insercions no publicades per haver estat retirades després
de la presentació però que hagin estat objecte de tramitació per
part del Servei del BOP, reportaran una quota única per inserció
no publicada de 6,00 €.
Tarifa 3. Altres treballs relatius al BOP
La Presidència té la facultat de fixar l’import dels treballs no
previstos, l’import dels quals es determinarà seguint criteris
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d’analogia, sense que en cap cas pugui ésser inferior al cost dels
treballs efectuats.
Les correccions d’errades imputables a l’anunciant seran de
pagament, amb independència que l’anunci originari estigui
o no exempt. Es considerarà també com a errada imputable
a l’anunciant les diferències que hi puguin haver en el text de
l’anunci original i la tramesa del mateix en correu electrònic.
Article 12. Recàrrecs
12.1. S’aplicarà un recàrrec d’un 50% sobre la tarifa que
correspongui a la part de la inserció que tingui caràcter especial
per raó de tipus de lletra, inclusió de gràfics, gravats, taules o
composició especial, com també sobre aquelles insercions que
continguin xifres en més del vint-i-cinc per cent del text.
12.2. A qualsevol publicació de butlletins extraordinaris, separates
o similars, a petició de l’interessat, s’hi aplicarà un recàrrec del
100% de la seva tarifa.
Article 13. Règim de liquidació i ingrés de la taxa
13.1. Amb caràcter general, totes les publicacions que no estiguin
exemptes, seran de pagament previ a la inserció, excepte els casos
establerts en l’article 14è d’aquesta Ordenança.
13.2. Els subjectes passius de la taxa estan obligats a efectuar
l’ingrés prèviament a la inserció de qualsevol edicte en el BOP.
13.3. Si transcorregut un mes des de la notificació de l’import
de la inserció no s’ha procedit al seu ingrés es retornarà el text
a publicar i l’ordre d’inserció a l’autoritat competent de l’òrgan
remitent als efectes oportuns.
13.4. En el cas de les entitats locals del territori de Lleida
que tinguin delegada la gestió i/o la recaptació de tributs a la
Diputació de Lleida es procedirà al seu cobrament amb una
periodicitat mensual i a través de compensació amb les entregues
a compte mensuals o liquidacions trimestrals o anuals que a tal
efecte realitzi l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals.
Article 14. Convenis de col·laboració
Es podran establir convenis de col·laboració amb aquelles
persones físiques o jurídiques que, en l’exercici de llur activitat
professional o mercantil legalment autoritzada, tramitin
habitualment la presentació, la gestió i el pagament d’insercions
per compte dels seus clients o representats, o amb les entitats,
col·legis o associacions professionals que els representin.
Aquests convenis, que podran disposar el pagament ajornat de la
taxa, es promouran a instància de part i hauran de preveure que es
garanteix degudament la liquidació de la taxa d’acord amb el que
estableix la present Ordenança.
També es podran establir convenis de col·laboració amb aquelles
entitats locals no incloses en el darrer apartat de l’article anterior.
Article 15. Forma de pagament
La gestió recaptadora d’aquesta taxa es realitzarà per
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals,
essent d’aplicació els sistemes que a tal efecte aquest tingui
implementats.
Article 16. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les
sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que
disposen els articles 183 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària.
Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener
del 2013 i el seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevingui la seva modificació o derogació.
Lleida, 12 de juliol de 2012.
El secretari general, Ramon Bernaus Avellana
ANNEX
Normes reguladores per a la tramesa d’edictes amb suport
informàtic, a través de correu electrònic

1. Els documents s’han de lliurar en format word.
2. Taules: cal que es presentin en un format específic que ha de
complir els següents requisits:
2.1 La primera part constarà del text de l’edicte seguit de la taula,
que ha d’incloure una sola capçalera, és a dir, no s’ha de reproduir
a cada salt de pàgina.
2.2 Cada fila de la taula ha d’acabar amb un salt de línia.
2.3 La separació entre columnes ha de ser d’un sol tabulador.
2.4 Al final de la taula s’ha d’incloure un text com a peu de
l’edicte.
Contra l’acord d’aprovació i modificació de l’ordenança fiscal, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte d’acord amb el que disposa els articles 10.1.b) i
46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Lleida, 1 d’octubre de 2012
El president, Joan Reñé i Huguet
En dono fe. El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

i
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
RECURSOS PATRIMONIALS
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA
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La Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en la seva sessió
ordinària núm. 33, d’1 d’octubre de 2012, va acordar l’aprovació
inicial del següent Projecte:
“Projecte d’adequació d’una via verda als termes de Bell-lloc
d’Urgell i els Alamús (camí de Torregrossa i carrerada de la
Plana)”, amb un pressupost d’execució per contracta de 82.033,90
euros.
En la seva conseqüència, es procedeix a exposar-lo al públic, pel
termini de trenta (30) dies hàbils, d’acord amb l’article 235.2
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,
amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions,
considerant-se definitivament aprovat cas de no presentar-se cap
reclamació i/o al·legació al mateix.
L’esmentat projecte es troba exposat al públic al Negociat de
Recursos Patrimonials de la Diputació de Lleida (C/ del Carme,
26), en els dies feiners i hores d’oficina.
Lleida, 5 d’octubre de 2012
El president, Joan Reñé i Huguet
El secretari general, Ramon Bernaus i Abellana

i
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
RECURSOS PATRIMONIALS
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA
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La Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en la seva sessió
ordinària núm. 33, d’1 d’octubre de 2012, va acordar l’aprovació
inicial del següent Projecte:
“Projecte millora en l’espai natural de les Valls del Sió - Llobregós
afectat per l’incendi de l’estiu de 2009”, amb un pressupost
d’execució per contracta de 205.084,75 euros.
En la seva conseqüència, es procedeix a exposar-lo al públic, pel
termini de trenta (30) dies hàbils, d’acord amb l’article 235.2
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,
amb el fi que es puguin presentar reclamacions i/o al·legacions,
considerant-se definitivament aprovat cas de no presentar-se cap
reclamació i/o al·legació al mateix.

