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AJUNTAMENT DE BALAGUER
Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals 2022
Expedient 1446/2021. Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’any
2022.
L’Ajuntament de Balaguer en sessió ordinària del Ple, del 28 d’octubre de 2021, va acordar aprovar
provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per l’any 2022.
Els esmentats acords van ser exposats al públic mitjançant edicte al Tauler electrònic d’anuncis, a un diari
dels de major difusió de la província el dia 3 de novembre de 2021, al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida número 212 de data 3 de novembre de 2021, i sotmesos a tràmit d’audiència del Consell de Persones
Consumidores de Catalunya. Durant el període d’exposició pública i audiència de l’expedient no es van
presentar al·legacions, per aquest motiu queda aprovat definitivament d’acord amb l’annex que es transcriu
a continuació, i de conformitat amb el Decret d’Alcaldia número 2021-2065, de data 22 de desembre de
2021, i l’article 17 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.
Peu de recurs
Contra el present acord definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciós
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent a la seva publicació.
Balaguer, 22 de desembre de 2021
El paer en cap, Jordi Ignasi Vidal Giné
ANNEX
1. Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
– Annex-1 Mòduls obres majors i obres menors tipus I. Es modifica l’epígraf “Mb” de l’apartat “Definicions”
que resta redactat en els següents termes:
Mb: Mòdul bàsic, que s’actualitza cada anualitat. Aquest any és fixat en 511 €/m2
D’acord amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
2. Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius:
– Article 7. Tarifa. Es modifica l’apartat 8 de l’epígraf segon que resta redactat en els següents termes:
8. Certificat d’aprofitament urbanístic / Certificat de determinacions urbanístiques: 59,54 €
3. Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus
municipals:
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– Article 5. Quota tributària. Es modifiquen els imports dels epígraf 2.1, 2.2 i 2.3 que resten redactats en els
següents termes:
2.1 Per cada Habitatge: 140,94 €
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar
2.2 Per cada Local comercial inactiu o tancat: 128,74 €
S’entén per local comercial inactiu aquell en què només es realitzen activitats domèstiques i destinat a usos
privats (aparcament, magatzem, etc.).
2.3 Per cada Local que tingui signat un contracte amb un gestor autoritzat per la recollida de residus
generats per la seva activitat: 128,74 €
– Article 11. Quota tributària. Es modifiquen els imports dels epígraf c) i p) de l’apartat 2 que resten redactats
en els següents termes:
c) Bancs i altres entitats de crèdit: 1.176,47 €
p) Habitatges d’ús turístic: 202,58 €
4. Ordenança fiscal número 36A, reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d’ensenyaments
artístics – Escola Municipal de Música:
– Article 4. Quantia. Es modifica el següent epígraf de l’apartat “Tarifes de l’Escola Municipal de Música” que
resta redactat en els següents termes:
Llibre IMusiIniciació: 20,00 €
5. Ordenança fiscal número 44, reguladora del preu públic per vendre publicacions, diapositives, textos i
altres:
– Article 4. Quantia. S’afegeix el següent epígraf en els següents termes:
Llibre “Els vins de Costers del Segre”: 36,00 €
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