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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 
Reguladora de la taxa per activitats administratives que no siguin de meritació periòdica 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que preveuen els articles 39.1 b) i 43 del text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, 89 de la Llei 20/2009, de prevenció i 
control ambiental de les activitats i 57 i 20.4 a), b), i) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, el Consell Comarcal estableix les taxes 
per activitats administratives que no siguin de meritació periòdica. 
  
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, en els termes de l’article 5 d’aquesta ordenança: 

a) L’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de 
tota mena de documents que expedeixi i d’expedients de què entengui l’administració o les 
autoritats comarcals, fins i tot l’emissió de certificats de tot tipus, la compulsa de 
documents, la realització de fotocòpies i l’enviament de faxos. A aquests efectes, s’entén 
tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que el particular ha 
provocat o que redunda en el seu benefici, encara que no ho hagi sol·licitat expressament. 

b) L’activitat comarcal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si 
les activitats i instal·lacions que es volen implantar a la comarca, s’ajusten a la normativa 
vigent sobre activitats, seguretat, salut i/o medi ambient, quan sigui preceptiva la 
intervenció de la Ponència Ambiental Comarcal. 

c) L’autorització per a utilitzar l’escut de la comarca en plaques, marques, noms o usos 
comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i d’altres distintius anàlegs, amb 
finalitats particulars i a instància dels interessats. 

d) La participació en processos selectius del Consell Comarcal. 
2. No està subjecta a aquesta taxa: 

a) La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions fiscals, 
les consultes tributàries, la devolució d’ingressos indeguts, ni els recursos administratius 
contra resolucions comarcals. 

b) La utilització de l’escut de la comarca quan s’hagi imposat amb caràcter obligatori. 
  
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària següents, segons el tipus de taxa: 

a) Aquelles que promoguin o bé que siguin titulars de l’activitat i/o instal·lació que fonamenti 
la intervenció de l’administració comarcal. 

b) Aquelles que sol·licitin, provoquin o en l’interès de les quals redundi la tramitació del 
document o expedient o la prestació del servei de què es tracti. 

c) Aquelles que sol·licitin i obtinguin l’autorització per a l’ús de l’escut de la comarca. 
2. Quan siguin diversos els subjectes passius, s’ha de dividir el cost de la tarifa entre els diferents 
subjectes passius, a parts iguals. 
 
Article 4. Beneficis fiscals 
 
No s’apliquen bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
Article 5. Quota tributària 
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1. La quota tributària es determina per una quantitat fixa que s’assenyala segons la naturalesa 
dels documents o expedients que s’han de tramitar o dels serveis que s’han de prestar, d’acord 
amb les tarifes següents:  
Epígraf Fet imposable Euros 
1r Serveis de secretaria   
1. Per l’expedició de cada certificat  1,00  
2. Per cada fotocòpia en negre, en DIN A4 0,15 
3. Per cada fotocòpia en negre, en DIN A3 0,40 
4. Per cada fotocòpia en color, en DIN A4 0,25 
5. Per cada fotocòpia en color, en DIN A3 0,60 
6. Per l’enviament o recepció de faxos, per cada foli 1,00 
7. Redacció i inserció d’edictes al BOP, a instància de part 66,00 
8. Redacció i inserció d’edictes al DOGC, a instància de part 216,00  

9. 
Redacció i inserció d’edictes sense peu de recurs al diari La 
Mañana, a instància de part 200,00 

10. 
Redacció i inserció d’edictes amb peu de recurs al diari La Mañana, 
a instància de part 430,00 

11. 
Redacció i inserció d’edictes sense peu de recurs al diari Segre, a 
instància de part 235,00 

12. 
Redacció i inserció d’edictes amb peu de recurs al diari Segre, a 
instància de part 575,00 

13. Per la compulsa de cada foli 1,00  

14. 
Sol·licituds de notes simples registrals que s’hagin d’incorporar als 
expedients 11,00 

2n Serveis econòmics   
1. Per duplicats de rebuts de taxes o preus públics 2,00 
3r Documents urbanístics   
4. Tramitació de plans especials urbanístics 200,00 
4t Ús d’escut   
1. Per la concessió de l’autorització 300,00 
2. Per la utilització de l’escut, cada any 100,00 
5è Expedients d’activitats   

1. 
Expedients d’activitats en què hagi d’intervenir la Ponència 
Ambiental Comarcal 200,00 

2. La quota d’una tarifa correspon a la tramitació en cada instància, del document o expedient de 
què es tracta, des que s’inicia fins que es notifica; i és compatible amb l’exigència de les diferents 
tarifes i taxes previstes en aquesta o en altres ordenances fiscals. 
3. Les quotes que resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en un 50 per cent 
quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels expedients que en motivin 
la meritació. 
4. L’autorització per utilitzar l’escut de la comarca no és transmissible, s’atorga a instància de part 
i, una vegada concedida, s’entén tàcitament i anualment prorrogada mentre el seu titular no hi 
renunciï expressament. 
5. En cas que la persona que sol·licita una llicència hagi formulat desistiment abans de l’emissió 
de l’informe integrat, es practicarà la liquidació només quan s’hagi emès l’informe tècnic. 
 
 
 
 
Article 6. Meritació 
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La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud per iniciar l’actuació o l’expedient, o bé la 
prestació del servei, els quals no es tramiten o realitzen sense que s’hagi efectuat el pagament 
corresponent. 
  
Article 7. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació, en presentar la sol·licitud.  
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei 30/1992, que no 
arribin degudament reintegrats, s’han d’admetre provisionalment però no es poden cursar si no 
s’esmena la deficiència, per la qual cosa s’ha de requerir l’interessat perquè, en el termini de deu 
dies, aboni les quotes corresponents amb l’advertiment que, passat aquest termini, se’l tindrà per 
desistit de la seva sol·licitud. 
  
Article 8. Infraccions i sancions 
 
Quant a infraccions i sancions, és d’aplicació el règim previst al Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària.  
  
Disposició final  
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació oficial, i romandrà vigent 
fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
 
Aquesta taxa i l’ordenança fiscal publica està publicada al BOPL número   243, de 19 de 
desembre de 2014 i al BOP núm. 36, de 23 de febrer de 2016 (modificació art. 5) 
 
 
Data del refós.- Lleida, 17 de gener de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


