ORDENANÇA NÚM. 0
ORDENANÇA FISCAL GENERAL
CAPÍTOL I
PRINCIPIS GENERALS
Article 1r. – OBJECTE.
L’Ordenança Fiscal General, dictada a l’empara dels articles 133.2 i 142 de la Constitució,
article 106.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local de 2 d’abril articles
15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 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, Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, Llei Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa, Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim
Local, aprovat per R.D.L. 781/1986, de 18 d’abril, Reglament General de Recaptació aprovat
per Decret 939/2005 de 29 de juliol, procediment econòmic-administratiu aprovat per RD.
391/96 d’1 de març i d’altres disposicions concordants que tenen per objecte establir els
principis bàsics i les normes comunes a totes les exaccions que constitueixen el règim fiscal
d’aquesta Diputació.
Article 2n.- GENERALITAT DE LA IMPOSICIÓ.
1. L’obligació de contribuir, tal i com s’estableix en aquesta Ordenança Fiscal General i
les respectives Ordenances Fiscals Particulars, és general i no podran aplicar-se
altres exempcions, reduccions o bonificacions que les concretament previstes i
autoritzades per la Llei.
2. Serà nul, tot pacte, contracte o sistema que tingui per objecte la modificació de
qualsevol dels elements de l’obligació tributària, llevat d’allò especialment disposat
per la Llei.
Article 3r.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Aquesta Ordenança Fiscal General obligarà:
a) Àmbit territorial: a tot el territori de les comarques de Lleida.
b) Àmbit temporal: començarà a regir a partir de l’exercici següent al de la seva
aprovació o modificació i regirà fins que s’acordi una nova modificació o derogació.
c) Àmbit personal: a totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de drets i
obligacions fiscals, així com als Ens col.lectius que sense personalitat jurídica siguin
capaços de tributació per ésser centre d’imputació de rendes, propietats o activitats.
Article 4t.- INTERRELACIÓ.
1. Les exempcions, bonificacions i reduccions seran interpretades en sentit
restrictiu i no s’aplicaran a d’altres supòsits que els especificament
assenyalats.
2. No s’admetrà l’analogia per a d’altres aplicacions que no siguin estrictament
les de l’àmbit del fet imposable o el de les exempcions o bonificacions.
3. Quan a les respectives Ordenances es declari exempt del pagament de les
exaccions a l’Estat, aquest benefici no s’atendrà a les entitats o organismes
que sigui la seva relació o dependència amb l’Estat, gaudeixin de

personalitat jurídica pròpia i independent d’ell i no tinguin per Llei exempció
especial.
Article 5è.- EXIGIBILITAT DE L’EXACCIÓ.
L’exacció s’exigirà d’acord amb la veritable naturalesa jurídica i econòmica del fet imposable.
CAPÍTOL II
LES EXACCIONS
Article 6è.- ENUMERACIÓ.
Les exaccions d’aquesta Diputació regulades per la present ordenança seran les que
assenyala el Títol III del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 7è.- QUANTIA I MERITACIÓ.
1. L’import de les taxes per la prestació d’un servei o la realització d’una activitat no
podrà excedir del cost real o previsible del servei o l’activitat de la que es tracti,
segons l’art. 24 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. L’import de les taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local es fixarà prenent com a referència el valor que tindria al mercat la
utilització si els béns no fossin de domini públic.
3. La meritació es realitzarà de conformitat amb allò que estableixen els articles 25, 26 i
27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
CAPÍTOL III
ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA
Article 8è.- EL FET IMPOSABLE.
1. El fet imposable és el pressupost de naturalesa jurídica o econòmica, fixat en
l’Ordenança corresponent per a configurar cada exacció, la realització de la qual
origina el naixement de l’obligació de contribuir.
2. Cada Ordenança Fiscal particular completarà la determinació del fet imposable, així
com les condicions en els quals neix l’obligació de contribuir.
Article 9è.- SUBJECTE PASSIU.
1. Subjecte passiu és la persona natural o jurídica que, segons l’ordenança de cada
exacció, resulta sotmesa al compliment de les obligacions tributàries.
2. Tindran la consideració de subjecte passiu:
a) El contribuent, que és la persona sobre la qual recau l’exacció, és a dir, la
persona natural o jurídica a qui l’Ordenança Fiscal imposa la càrrega
tributària derivada del fet imposable.
b) El substitut del contribuent, que és la persona obligada a pagar l’exacció, és
a dir, aquella qui per imposició de la Llei o de l’Ordenança està obligada a
complir les prestacions tributàries,materials o formals.
3. També tindran la consideració de subjecte passiu les herències jacents, comunitats
de béns i altres entitats que mancades encara de personalitat jurídica, constitueixin
una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició.

4. La posició del subjecte passiu i els altres elements de l’obligació tributària no podran
ser alterats per actes o convenis dels particulars. Aquests actes o convenis no
produiran efectes davant de la Diputació, sense perjudici de les conseqüències
jurídico-privades, que en puguin resultar.
5. El beneficiari del servei, en la mesura que tingui béns suficients, sempre serà solidari
en l’obligació del pagament de les quotes.
Article 10è.- SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT.
1. Les persones físiques o jurídiques, obligades al pagament d’una exacció, ho seran
per algun d’aquests conceptes:
a) Subjecte passiu, sigui com a contribuent o com a substitut.
b) Responsable, sigui subsidiari o solidari, com a succesor de la titularitat de
béns afectats per la Llei de pagament del deute tributari.
2. Els obligats davant l’Administració per deutes tributaris respondran del pagament
amb tots els seus béns presents i futurs, exceptuant les limitacions establertes per
Llei.
3. Essent un el deute i diversos els obligats a resoldre’l, la responsabilitat serà solidària,
llevat precepte exprés contrari de la Llei.
Article 11è.- OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU.
El subjecte passiu está obligat a:
1.
2.
3.
4.

Pagar el deute tributari.
Formular quantes declaracions i comunicacions s’exigeixen per a cada tribut.
Facilitar la pràctica d’inspeccions i comprovacions.
Proporcionar les dades, informes antecedents i justificants que tinguin relació amb el
fet imposable.

Article 12è.- RESPONSABLES SUBSIDIARIS.
1. Tant en la responsabilitat solidària com en la subsidiària s’actuarà d’acord amb el
que disposa l’ordenança fiscal particular i en la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
2. En els casos de responsabilitat subsidiària serà inexcusable la prèvia declaració
d’insolvència del subjecte passiu mitjançant acte administratiu de derivació de
responsabilitat, sense perjudici de les mesures cautelars que abans d’aquesta
declaració pugui adoptar la Diputació d’acord amb els prevencions reglamentàries
establertes.
Article 13è.- DOMICILI FISCAL.
Per a la determinació de domicili, l’Administració podrà exigir als subjectes passius que
declarin llur domicili tributari.
A tots els efectes s’estimarà subsistent l’últim domicili consignat per aquells en qualsevol
document de naturalesa tributària mentre no en donin coneixement a la Diputació d’un altre o
aquesta no el rectifiqui mitjançant la comprovació escaient.
Article 14è.- BASE DE GRAVAMEN.
1. S’entén per base de gravamen:

a) La qualificació del fet imposable com a mòdul d’imposició quan el deute
tributari estigui determinat per quantitats fixes.
b) Les unitats de quantitat, pes o mesura del fet imposable sobre les quals
s’aplicarà la tarifa escaient per arribar a determinar el deute tributari.
c) La valoració en unitats monetàries del fet imposable tingut en compte per
l’Administració Provincial, sobre el qual, una vegada practicades, en el seu
cas, les reduccions determinades en les respectives ordenances particulars,
s’aplicarà el tipus escaient per arribar a la determinació del deute tributari.
2. En l’Ordenança pròpia de cada exacció s’establiran els mitjans i mètodes que
serivarn per a determinar la base de gravamen.
Article 15è.- DECLARACIONS.
1. L’Administració pot rebre declaracions, esmena de defectes advertits, així com
informació suplementària.
2. Les altes presentades pels interessats o descobertes per l’acció investigadora de
l’Administració tindran efectes des de la data que, per disposició de cada ordenança
particular neixi l’obligació de contribuir.
3. Les baixes hauran d’ésser formulades per escrit pels subjectes passius, i produiran
efectes a partir del període següent del que haguessin estat presentades, essent
requerit per a l’acceptació la identificació del nou subjecte, en el cas que calgui.
CAPÍTOL IV
EL DEUTE TRIBUTARI
Article 16è.- TIPUS DE GRAVAMEN.
Les tarifes de les diverses exaccions podran dividir-se en epígraf, conceptes i classes. Quan
la complexitat de la tarifa ho exigeixi es desdoblaran en subclases, per a major fixació i
claredat.
Article 17è.- QUOTA.
La quota es determinarà en cadascuna de les ordenances fiscals particulars.
La meritació es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en els articles 25, 26 i 27
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 18è. DEUTE TRIBUTARI.
El deute tributari és la quantitat que deu el subjecte passiu a l’Administració, integrada per la
quota tributària incrementada, en el seu cas, amb els següents conceptes.
a)
b)
c)
d)

Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o les quotes.
L’interès de demora, segons el fixat en els Pressupostos Generals de l’Estat.
El recàrrec d’executiva.
Les sancions pecuniàries de caràcter fiscal.

Article 19è.- RESPONSABILITAT DEL PAGAMENT.
La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable determinarà que quedin
solidariament obligats enfront de la hisenda provincial. Quan juntament amb els subjectes
passius es declari, per l’ordenança particular pròpia de cada exacció, l’existència d’altres
responsables amb caràcter principal o subsidiari, s’entendrà que dintre del grau

corresponent, la responsabilitat és sempre solidària, per a la resta s’estarà al que disposa la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 20è.- EXTINCIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI.
A) Pel pagament o compliment.
B) Per prescripció.
1. El pagament de les exaccions provincials, pel que fa a mitjans, mode, forma,
terminis, i d’altres extrems, es regularà pel que s’estableix en el Capítol VI
Recaptació d’aquesta ordenança.
2. Prescriuen als quatre anys els següents drets i accions.
A) A favor dels subjectes passius:
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari
mitjançant l’oportuna liquidació comptant el termini des del dia que
neix l’obligació.
b) L’acció per imposar sancions tributàries, comptant des de la data
que finalitzi el termini de pagament voluntari.
c) L’acció per imposar sancions tributàries, comptant des del moment
en què s’incorre en l’infracció.
B) A favor de l’Administració.
El dret a la devolució d’ingressos indeguts comptat des del dia en què es va realitzar l’ingrés.
3. Els terminis de prescripció detallats en el paràgraf A) de l’apartat 2 d’aquest mateix
article s’interrompen:
a) Per qualsevol acció administrativa realitzada amb coneixement
formal del subjecte passiu conduent al reconeixement,
regularització, inspecció, assegurament, comprovació, liquidació i
recaptació de l’exacció acreditativa per cada fet imposable.
b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe:
quan per culpa imputable a la pròpia administració aquesta no
resolgui dins del termini marcat per la legislació vigent, el període
de prescripció tornarà a computar-se a patir del moment en què
s’hagi d’entendre com ha transcorregut el termini.
c) Per qualsevol actuació del subjecte passiu conduent al pagament
del deute tributari.
4. En el cas del paràgraf B de l’apartat 2 d’aquest article, el termini de prescripció
s’interromprà per qualsevol acte feacent del subjecte passiu que prengui la devolució
de l’ingrés indegut, o per qualsevol acte de l’Administració que en reconegui
l’existència.
5. La prescripció s’aplicarà d’ofici, sense necessitat que la sol.liciti el subjecte passiu.
6. La interrupció del termini de prescripció s’ajustarà a les normes contingudes a la Llei
General Tributària i al Reglament General de Recaptació.
Article 21è.- CONDONACIÓ.
1. Els deutes solament podran ser objecte de condonació, rebaixa o compensació, en
virtut de la Llei, en la quantia i amb els requisits que en ella es determinin.
2. La condonació extingeix el deute en els termes previstos en la Llei que s’atorgui.
Aticle 22è.- INSOLVÈNCIA.

1. Els deutes que no hagin pugut fer-se efectius per insolvència provada pel subjecte
passiu i altres responsables, es declararan provisionalment extingits en la quantitat
procedent mentre no es rehabilitin dintre del termini de prescripció.
2. Si vençut aquest termini no s’hagués rehabilitat el deute, aquest quedarà
definitivament extingit.
Article 23è.- INFRACCIONS TRIBUTÀRIES.
1. Són infraccions tributàries, les accions o omissions voluntàries, antijurídiques,
tipificades en les lleis, ordenances fiscal i altres disposicions que regulen la Hisenda
provincial.
2. Tota acció o omissió constitutiva d’una infracció tributària es suposa voluntària, llevat
de prova en contrari.
3. En relació amb les infraccions i les seves corresponents sancions, regirà l’establert
en le Llei 58/2003, General Tributària sobre la matèria.
CAPÍTOL V
NORMES DE GESTIÓ.
Article 24è.- PRINCIPIS GENERALS.
1. La gestió de les exaccions comprèn totes les actuacions necessàries per a la
determinació del deute tributari i la seva recaptació
2. Els actes de determinació de les bases i deutes tributaris gaudeixen de presumpció
de legalitat que solament podrà destruir-se mitjançant revisió, revocació o anul.lació
practicades d’ofici o per interposició dels recursos escaients.
3. Els actes de gestió de les exaccions sóns impugnables d’acord amb les normes
establertes en aquesta Ordenança.
4. Es consideraran nul.les de ple dret les resolucions administratives de caràcter
particular dictades pels òrgans competents de la Diputació que vulnerin els preceptes
establerts en les lleis que siguin d’aplicació en la present ordenança o en les
ordenances fiscal particulars de cada exacció.
5. Tota persona natural o jurídica,privada o pública, estarà obligada a requeriment de
l’Administració, a proporcionar tota classe de dades, informes o antecedents amb
transcendència tributària deduïts de les seves relacions amb altres persones.
Article 25è.- MODES INICIALS DE GESTIÓ D’EXACCIONS.
La gestió de les exaccions s’iniciarà:
a)
b)
c)
d)

Per declaració o a iniciativa del subjecte passiu.
D’ofici.
Per actuació investigadora.
Per denúncia pública.

Article 26è.- PROCEDIMENT:
1. Es considerarà tributari tot document pel qual es manifesti o reconegui que s’han
donat o produït les circumstàncies o elements d’un fet imposable, entenent-se també
com a tal la declaració, la simple presentació del document en el qual es contingui o
constitueixi un fet imposable.
2. En el moment de la presentació es donarà als interessats, si el sol.liciten, un rebut
acreditatiu, podent servir a aquests efectes el duplicat de la mteixa declaració.

3. Al presentar un document de prova, els interessats podran acompanyar-lo d’una
còpia simple o fotocòpia, per tal que l’Administració, prèvia confrontació es torni
l’original.
4. Serà obligatòria la presentació de la dclaració dins dels terminis determinats en cada
ordenança particular. La no presentació dins del termini serà considerada com a
infracció simple i sancionada com a tal.
5. La presentació de la declaració davant l’Administració no implica acceptació o
reconeixement de la procedència del gravamen.
6. L’Administració, pot rebre declaracions, exigint-ne l’ampliació, així com l’esmena dels
defectes advertits en quan calgui per la seva comprovació. L’incompliment serà
considerat com a infracció simple i sancionat com a tal.
7. En tot moment podrà reclamar-se en queixa contra els defectes de tramitació i en
especial els que suposin paralització del procedimnet, infracció dels terminis
assenyalats i omissió de tràmits que puguin esmenar-se abans de la resolució
definitiva de l’assumpte.
8. Els subjectes passius podran formular a l’Administració consultes degudament
documentades respecte al règim o a la classificació tributària que els correspongui.
La contestació tindrà caràcter informatiu i no d’acte administratiu, i no vincularà a
l’Administració.
Article 27è.- INVESTIGACIÓ.
1. L’Administració podrà investigar els fets, actes, situacions, activitats, explicacions i
altres circumstàncies que integrin i condicionin el fet imposable, i comprovarà la
valoració de la base de gravamen.
2. La investigació es realitzarà mitjançant l’examen de documents, llibres, fitxers,
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar del subjectes
passiu; també amb la inspecció de béns, elements, explotacions i qualsevol altre
antecedent d’informació que calgui per a la determinació de tributs.
3. Els subjectes passius estan obligats a dur i conservar els llibres de comptabilitat,
registres i altres documents que en cada cas s’estableixi i a facilitar la pràctica de les
inspeccions, proporcionant a l’Administració les dades, informes, i antecedents o
justificacions que tinguin relació amb el fet imposable.
Article 28è.- INSPECCIÓ.
1. Les actuacions de la inspecció, quan tinguin transcendència econòmica pels
subjectes passius es documentaran en diligències.
2. Quan el subjecte passiu no subscrigui l’acta o subscrivint-la no presti la seva
conformitat amb les circumstàncies que s’hi consignen, i també quan l’acta no es
subscribís per persona suficientment autoritzada s’incoarà l’oportú expedient
administratiu encapçalat per l’acta de referència, donant-li al subjecte passiu deu dies
e termini per a què presenti les seves al.legacions.
3. La resolució de l’expedient es notificarà a través de l’Administració a l’interessat i
haurà de contenir la liquidació practicada i en tot cas es regirà pel que disposa la Llei
de Règim Local, i altres disposicions concordants.
Article 29è.- LIQUIDACIÓ DE LES EXACCIONS.
1. Determinades les bases impositives, la gestió continuarà mitjançant la pràctica de la
liquidació per determinar el deute tributari. Les liquidacions seran provisionals o
definitives.
2. Tindràn la consideració de definitiva:
a) Les practicades prèvia investigació administrativa del fet imposable i
comprovació de la base de gravamen, amb o sense liquidació provisional.

b) Les que no hagin estat comprovades dins del termini de prescripció.
3. Fora dels casos que s’indiquen en el número anterior les liquidacions tindràn caràcter
de provisional, tant si són a compte, complementàries, caucionals, parcials o totals.
4. Les taxes podran ser exaccionades per autoliquidació.
Article 30è.- LIQUIDACIÓ DE SANCIONS.
La liquidació s’efectuarà de la següent forma:
a) Juntament amb la quota principal, si té caràcter automàtic per precepte de la
Llei o per la seva naturalesa, o motivada per l’investigació dels serveis o
oficines gestores.
b) En el propi acord que resolgui l’expedient.
Article 31è.- NOTIFICACIÓ.
1. Les liquidacions tributàries es notificaran als subjectes passius expressant:
a) Els elements essencials d’aquelles.
b) Els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits, amb indicació de terminis i
organismes a on hauran de ser interposats.
2. Les notificacions defectuoses produiran efectes a partir de la data en què el subjecte
passiu es doni expressament per notificat, interposi el recurs escaient o efectui
l’ingrés del deute tributari.
3. Produiran efectes en el transcurs de sis mesos, les notificacions practicades
personalment als subjectes passius que contenint el text íntegre de l’acte, haguessin
omès algun altre requisit, llevat que s’hagi fet protesta formal dintre d’aquest termini,
al sol.licitar que l’Administració rectifiqui la deficiència.
4. Les liquidacions hauran d’acordar-se mitjançant acte administratiu i notificar-se en
forma reglamentària.
CAPÍTOL VI
RECAPTACIÓ.
Article 32è.- DISPOSICIÓ GENERAL.
1. La gestió recaptatòria consisteix en l’exercici de la funció administrativa conduent a la
realització dels crèdits i drets que constitueixen el crèdit d’aquesta Corporació i en tot
cas el que disposa el vigent Reglament General de Recaptació.
2. La recaptació podrà realitzar-se:
a) En període voluntari.
b) En període executiu.
3. En el període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els deutes dins dels
terminis assenyalats a l’efecte. En període executivu, la recaptació es realitzarà
coercitivament per via de constrenyiment.
4. Les taxes s’acreditarn des que s’inicii la prestació del servei o es realitzi l’activitat,
però l’Administració podrà exigir el dipòsit previ de les taxes corresponents.
Article 33è.- RECAPTACIÓ DIRECTA.

La recaptació de recursos d’aquesta Diputació es realitzarà sota la direcció immediata del
Tresorer de fons provincials, de manera que l’Interventor exerceixi la fiscalització dels
serveis.
Article 34è.- LLOC I FORMA DE PAGAMENT.
Els deutes a favor de l’Administració, s’ingressaran de conformitat amb allò que estableix
cada ordenança particular, i en defecte de norma expressa:
Personalment en la Tresoreria de la Diputació, Carrer del Carme, 26, els dies feiners (llevat
els dissabtes) de 9 a 13 hores.
-

Transferència bancària al compte a nom de Diputació obert a
l’efecte.
Domiciliació bancària. En aquest cas, el cobrament es farà
mitjançant un sol càrrec a l’entitat bancària indicada.
Per correu, enviant xec barrat a nom de Diputació de Lleida i una
fotocòpia de la notificació de liquidació (o indicant el número), a les
Dependències de la Diputació.

Article 35è.- PRÒRROGUES, AJORNAMENT I FRACCIONAMENTS.
En matèria de pròrroga, ajornaments i fraccionaments s’estarà amb caràcter general, a allò
que estableix l’ordenança general de recaptació dels ingressos de dret públic de la Diputació
de Lleida.
Article 36è.- REGLAMENT GENERAL DE RECAPTACIÓ.
En tot allò relatiu al procediment de recaptació en via executiva i en tot allò altre no previst en
matèria de recaptació en aquesta ordenança, s’actuarà d’acord amb el reglament general de
recaptació, les normes que el complementin, substitueixin o modifiquin aprovat per Reial
Decret 1684/1990 de 20 de desembre i a l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció,
comprovació i recaptació dels ingressos de dret públic de la Diputació de Lleida.
CAPÍTOL VII
REVISIÓ I RECURSOS
Article 37è.- REVISIÓ.
1. Llevat dels casos de suspensió d’acords per nul.liat de ple dret previstos en la Llei de
Règim Local, les Autoritats i Corporacions Locals no podran revocar els seus propis
actes o acords declaratius de drets subjectes o que haguessin servit de base a una
resolució judicial, sense declarar-los prèviament lesius i impugnar-los en via
contenciosa-administrativa d’acord amb la llei d’aquesta jurisdicció.
2. En cap cas no seran revisables els actes administratius conformats per sentència
judicial ferma.
3. L’Administració rectificarà d’ofici o a instància de l’interessat, en qualsevol moment
els errors materials o de fet aritmètics i per duplicat de pagament, sempre que no
haguessin transcorregut quatre anys des de que es dictà l’acte o es realitzà l’ingrès.
Article 38è.- DEVOLUCIÓ.
Els subjectes passius i els seus hereus o causahavents, tindran dret a la devolució dels
ingressos que indeguament haguessin realitzat, amb motiu de llurs deutes tributaris.
Article 39è.- RECURSOS.

1. L’interessat podrà interposar el reurs de reposició contra els actes o acords de les
autoritats o corporacions locals en matèria econòmica davant l’Organisme que va
dictar l’acte o acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent en que es
realitzi la notificació expressa.
2. L’autoritat o organisme competent ha de resoldre en el recurs de reposició totes les
qüestions de l’expedient, hagin estat o no plantejades pels interessats.
3. S’entendrà tàcitament desestimat quan no hagi recaigut acord dintre del mes següent
a la data de la seva presentació, de conformitat allò que estableix l’article 14.2 L) del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei
Reguladora de ls Hisendes Locals.
4. Contra la resolució del Recurs de reposició expressa o tàcita hi haura la interposició
del recurs davant del Jutjat contenciòs-administratiu de Lleida, en el termini de dos
mesos.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple d’aquesta Corporació en sessió del dia vint-i-un
d’octubre de dos mil cinc, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2006.
El secretari general

Ramon Bernaus i Abellana.

