ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 9 d’octubre de 2019
Horari: de 14:00 hores a 14:10 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Ramon Costa Guino, Alcalde
Joan Ruiz Solé, Regidor
Maria Serra LLaugi, Regidora
Mª Dolors Blancafort, Vilanova, Regidora
Montse Torra Baraldès, secretària
Excusen la seva presencia
Antoni Cruz Diaz, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Carles Puig Vila, Regidor

Ordre del dia:
1. Modificació Ordenances fiscals
2. Delegació a l’OAGRTL de la taxa de clavegueram i connexions a xarxa
3. Sol·licitud subvenció per recarrega ràpida de vehicles
1.- Modificació Ordenances fiscals
Per resolució de l’Alcaldia amb data 26 de setembre de 2019 es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals vigents següents:


Impost sobre béns immobles



Impost sobre activitats econòmiques



Impost sobre vehicles de tracció mecànica



Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana



Impost sobre construccions, instal·lacions i obres



Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
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La creació d’una nova taxa de clavegueram i connexions a la xarxa
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix
en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’impost
Vist l’informe d’impacte de l’ordenança
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat l’adopció dels següents
ACORDS

Primer.
a) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació
segons els models de la Diputació de Lleida adequant-ne l’articulat:
 l’Ordenança fiscal núm.1, reguladora de l’impost sobre béns
immobles
 l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre activitats
econòmiques.
 l’Ordenança fiscal núm.3, reguladora de Impost sobre vehicles
de tracció mecànica
 l’Ordenança fiscal núm.4, reguladora de Impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana
b) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació
d’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost de béns immobles.
El text de l’article de l’ordenança que es modifica es :

“Article 8. Tipus impositiu

i quota

1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius
següents:
-

Béns immobles de naturalesa urbana: 0,65
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,6
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-

Béns immobles de característiques especials: 0,8

2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que
siguin d'aplicació”.

c) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació
d’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
El text de l’article de l’ordenança que es modifica es:
“Article 9. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 de la Llei reguladora de les hisendes locals, les vies
públiques d'aquest municipi es classifiquen en les següents categories fiscals:
2. Primera categoria: tot el municipi excepte categoria 2a i 3a
Segona categoria: carrer Major
Tercera categoria: nucli de la Pedra
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8 d'aquesta
Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què
es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

Coeficient aplicable 1

1a

2a

3a

3,8

3,7

3,6

4a

5a

.....
.....

4. Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses categories,
s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en aquesta existeixi, encara
que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte.”

d) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 5
, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
El text de l’article/es de l’Ordenança que es modifica es
“Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte que cal fer amb
motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la declaració responsable o
comunicació prèvia, o de l’inici de la construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits
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esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a compte,
determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.

2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o una comunicació
prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet imposable de l’impost
haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la
comunicació prèvia, el projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà
d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. D’acord amb RD
210/2018, de 6 d’abril caldrà aportar juntament amb la sol·licitud:



Document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat
Un certificat acreditatiu de la gestió dels residus indicant la quantitat i el tipus de residus lliurats

3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se quan es sol·liciti la
llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia serà el resultat d’aplicar el tipus
impositiu a la base del pagament a compte. ......
....
ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA.
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Ordenança, la base imposable de l’autoliquidació
prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2019, ponderat amb els coeficients
correctors que tot seguit es detallen.
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà automàticament actualitzat el
que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base imposable susdita.
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de partida és la superfície
objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, expressada en metres quadrats amb dos
decimals.
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos diferenciats, caldrà destriar
i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul diferent.
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al pressupost de referència,
és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de referència per la superfície afectada per
cadascun d’aquests mòduls.
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:
Mr = Mb × Ct × Cu.
Definicions:
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 482,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
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Els coeficients correctors que es faran servir són el següents:
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct).
1.1. En edificacions de nova planta i addicions.
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ

Ct

- Edifici aïllat (4 façanes).
- Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’edificis.

1,20

- Edifici en testera (3 façanes).
- Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis.

1,10

- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes).

1,00

1.2. En obres de reforma i rehabilitació.
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ

Ct

- Rehabilitació integral d’edifici conservant exclusivament les façanes.

0,90

- Reformes que afectin elements estructurals.

0,70

- Reformes que no afectin elements estructurals.
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments
(aplicat a la superfície de façana).

0,50

- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni
instal·lacions.
- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (aplicat a la
superfície de façana).

0,30

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta, excepte pels casos de
façanes, i cobertes sense reforma estructural (casos només que es canviï o reformi només l’acabat)

1.3. Treballs d’urbanització i obra civil.
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ

Ct

- Moviments de terres i infraestructura.

1,10

- Superficials complementàries.

1,00

- Piscines i obres sota-rasant.

1,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu).
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USOS

Cu

- Ascensor

10,00

- Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres, auditoris.

3,00

- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris

2,80

- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres d’investigació i
laboratoris universitaris. Centres penitenciaris. Estacions, aeroports i
terminals de transports. Facultats i escoles universitàries.

2,60

- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i congressos.

2,40

- Aparthotel i residències. Cementiris. Centres de culte. Clubs socials amb
serveis. Edificis administratius. Edificis serveis públics. Hotels de 3 estrelles.

2,20

- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt equipaments. Escoles i
instituts grau mig. Hotels de 2 estrelles. Laboratoris industrials. Locals
bancaris. Oficines. Pavellons i complexos esportius i d’oci. Restaurants i
cafeteries.

2,00

- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. Hostals i Pensions. Hotels
d’1estrella. Llars d’infants i parvularis. Piscines cobertes.

1,80

- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i escorxadors.
Habitatge adossat. Habitatge unifamiliar. Sales d’usos múltiples.

1,60

- Habitatge col·lectiu. Vestidors.

1,40

- Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems comercials sense ús. Pistes
poliesportives cobertes. Plantes altes edifici industrial.

1,20

- Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i fàbriques.
Garatges. Graners o magatzem. Piscines descobertes. Quadres estables.

1,00

- Magatzems i naus industrials.

0,70

- Coberts.

0,60

- Piscines (sense cobrir).

1,00

- Parcs i jardins.

0,40

- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes. Graderies.
Obres d’urbanització.

0,30

- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. Tanques i murs.

0,20

- Paviments amb drenatge.

0,10

- Condicionament de terreny.

0,05

Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats parcials que resultin
de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície parcial a la qual s’ha d’aplicar.
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El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent:
Pr = V × Mb × Ct × Cu.
Definicions:
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 metres, es considerarà
el volum d’aquesta altura per planta.
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 510 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct).

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ

Ct

- Edificacions en zones de casc antic.

0,30

- Edificacions entre mitgeres.

0,20

- Edificacions aïllades.

0,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu).

USOS

Cu

- Altures de menys de 10 metres.

0,10

- Altures de més de 10 metres.

0,15

e) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal núm.12 , reguladora de taxa per la prestació del servei de
gestió de residus
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica es
“Article 5.- Quota tributària.
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials
consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels
immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via
pública on estiguin situats.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa
i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
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2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

2.1. Habitatges:
Habitatges a la Coma i la Pedra

65€

Habitatges a Port del Comte

70 €

2.2. Establiments:

import
Epígraf primer. Despatxos professionals

100€

Epígraf segon. Allotjaments
A) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre estrelles

450€

B) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues estrelles

450€

C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella

300€

D) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i altres centres 300€
de naturalesa anàloga
E) Turisme rural i apartaments d’ús turístic

150€

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació

150€

Epígraf quart. Establiments de restauració

200€

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis

150€

“
f)

Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la creació de
l’Ordenança fiscal núm. 23 , reguladora de la taxa de clavegueram i connexions
a la xarxa

“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23
TAXA DE CLAVEGUERAM I CONNEXIONS A LA XARXA

Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 8 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei de clavegueram,
tractament i depuració de les aigües residuals, que es regirà per la present Ordenança.
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Article 2n.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren les condicions
necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal
b) La prestació dels serveis d’evacuació d’extretes, d’aigües pluvials, negres u residuals mitjançant la xarxa
de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició
de solar o de terreny.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributaria següents:
a) Quan es tracti de la concessió de la llicència de presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari o el
titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants o usuaris de
les finques del terme municipal beneficiaries d’aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol:
propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges o
locals el propietari d’aquests immobles, que podran repercutir, si escau, les quotes que s’han de satisfer
sobre els beneficiaris respectius del servei.
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran de
designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
Article 4.-Responsables i successors
1.
2.
3.

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
Generals Tributària i a l’Ordenança General.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu , en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General

Article 5.- Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’extracció d’aquesta taxa
Article 6.- 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 40 euros
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es
determinarà de la següent maners
Habitatges,
Restaurants, hotels, pensions

16
40

Article 7è. – Acreditament
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1.

2.

3.

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el seu
fet imposable, i s’entendrà que aquesta s’inicia:
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte
passiu la formulà expressament.
b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L’acreditament per
aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la
llicència d’escomesa i sense perjudici de l’inici de l’expedient administratiu que es pugui
instruir per a la seva autorització.
Els serveis d’evacuació d’extretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de
caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies
publiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent
metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.
Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, l’acreditament de la taxa es
produeix el primer dia de cada any.

Article 8è.- Règim de declaració i ingrés
1.

Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de baixa en el cens
de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació en
la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran
efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de
presentació d’aquestes declaracions d’alta i baixa.
Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici.

2.

El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa.

3.

En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una vegada
concedida, els serveis tributaris d’aquest Ajuntament practicaran la liquidació que s’escaigui, la qual
haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària

Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que respecte a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la xarxa regulada en aquesta
Ordenança resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entrendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi
la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici 2020 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:
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1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per
part de l’ajuntament.

2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les
hisendes locals i general tributaris es farà remissió expressa al text/model aprovat per
la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.192 de data 4
d’octubre de 2019, es farà públic el text de les ordenances fiscals detallades
seguidament:

Ordenança fiscal núm.

reguladora de l’impost

1

Impost sobre béns Immobles

2

Impost sobre activitats econòmiques

3

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

4

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient
i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text
íntegre de les modificacions efectuades.
2.-Delegació a l’OAGRTL de la taxa de clavegueram i connexions a xarxa
DELEGACIÓ EN VOLUNTÀRIA
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El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de
recaptació voluntària i executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret Públic.
La complexitat que la realització d' aquestes tasques suposa i així mateix la seva
importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de
fórmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats esmentades, dins
els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa local aplicable.
Considerant convenient la delegació d' aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a
través de l' Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de
gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de l'
establert en l' article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85
de Bases del Règim Local i en l' article 9.1 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,
El ple ACORDA, per unanimitat:
PRIMER : Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l' Organisme Autònom de Gestió
i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats
que aquest Ajuntament, a l' empara de l' establert en l' article 106.3 de la Llei 7/85 de
Bases de Règim Local i l' art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria
de recaptació dels ingressos de Dret Públic que s'especifiquen a continuació, amb
l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que s' estableixen en el present acord:



Taxa de clavegueram

SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu, tant de deutes per rebut
o per liquidació d' ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs
i/o Preus Públics que s' esmenten en l’apartat primer del present acord, que comprèn
quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d' acord a la legislació aplicable i, si de
cas, les següents:

a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament col·lectiu i les
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en deutes per rebut o
cobrament col·lectiu.
c) Establir, en cas d'ésser necessari, itineraris de cobrança.
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d) Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d' Entitats Col·laboradores i
establir els límits de la col·laboració.
e) Lliurar certificacions de descobert col·lectives o individuals en rebuts i en liquidacions
d'ingrés directe.
f) Dictar la providència de constrenyiment i resoldre els recursos contra aquest acte
administratiu.
g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles.
h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i en
executiva.
i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
j) Ordenar la constitució d'hipoteques especials.
k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
l) Declarar l'embargament de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com totes les
actuacions conduents a aquest fet.
m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de
valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
o) Autoritzar i presidir les subhastes.
p) Acordar la suspensió del procediment.
q) Entaular terceries de domini i de millor dret.
r) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries
per a la seva inscripció en els Registres Públics.

TERCER: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en voluntària
i en executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar
objecte d'aquest acord de delegació.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a
l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació
tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús de la seva potestat reglamentària
prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim Local.
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3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació de Lleida
percebrà la vigent taxa pel servei de recaptació en via voluntària i executiva, prevista a
l’ article 6è de la vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 15,
de 23 de gener de 2015) en els termes següents:

Taxa per la recaptació en via voluntària:
El tipus aplicable serà en funció de les delegacions efectuades a favor de l’ OAGRTL;

Concepte delegat

Impost/taxa/preu públic

Tipus
aplicable

IBI,IAE i qualsevol taxa o preu públic

IBI i IAE

4, 75 %

IBI, IAE i IVTM

IBI, IAE, IVTM

4, 25 %

IBI, IAE, IVTM i qualsevol taxa o preu públic IBI, IAE i IVTM

4,00 %

Taxes i preus públics, amb independència Taxa o preu públic
dels impostos delegats

3,50 %

En funció de l’ import delegat; si el càrrec de l’ IBI, IAE, IVTM i de qualsevol taxa o preu
públic es d’ import igual superior a 3,5 milions d’ euros la taxa aplicable sobre la
recaptació de l’ IBI, IAE, IVTM i la taxa o preu públic delegat serà la del 3,5 %.
Taxa per la recaptació en via executiva:
Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, pel que fa a la
recaptació en via executiva, la Diputació de Lleida percebrà els següents imports:



7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del
20 %.
En la recaptació executiva l’ ajuntament que delega percebrà els següents imports:



100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament delegant.
100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament
delegant.

Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes
per la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a
l'Ajuntament.
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
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5) En el mes següent a la finalització de la recaptació voluntària, i sempre que
circumstàncies alienes a la Diputació de Lleida no ho impedeixin, es realitzarà a
l'Ajuntament una entrega a compte corresponent al 95% del recaptat en voluntària.
En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior,
deduint la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al
85% de la recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.

6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a l’Ajuntament
el compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions
d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de
cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de
data o de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les
dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal
que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol·licitar els aclariments o objeccions que
cregui oportuns.
7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació
de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió
recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir
als recaptadors o a altres agents que intervinguin en la gestió del servei.
8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte
del present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida
la següent documentació:
a) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.
b) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el
disseny del Departament d'Informàtica de la Diputació de Lleida.
c) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró,
així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
d) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació
vigent, així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la
Província.
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QUART : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor
a partir del dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí
Oficial corresponent, restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas
que cap de les parts manifesti expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho
a l' altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la seva finalització o a la de
qualsevol dels períodes de pròrroga.
CINQUÈ: El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que
per la seva part es procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida.
SISÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 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.
DELEGACIÓ EN EXECUTIVA
El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de
recaptació voluntària i executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret Públic.
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva
importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de
fórmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats esmentades, dins
els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa local aplicable.
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a
través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de
gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de
l'establert en l'article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85
de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 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, s'ACORDA:
PRIMER : Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió
i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats
que aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de
Bases de Règim Local i l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria
de recaptació dels ingressos de Dret Públic que s'especifiquen a continuació, amb
l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que s'estableixen en el present acord:


Taxa de clavegueram (connexions a xarxa)

SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
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1) Les facultats de recaptació, en període executiu, tant de deutes per rebut o per
liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs i/o
Preus Públics que s'esmenten en l’apartat primer del present acord, que comprèn
quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la legislació aplicable i, si de
cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col.lectives en deutes per rebut o cobrament col.lectiu i les
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles.
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i
executiva.
d) Rebre i custodiar les garantíes dels deutes o dispensar-les.
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials.
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes les
actuacions conduents a aquest fet.
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de
valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
j) Autoritzar i presidir les subhastes.
k) Acordar la suspensió del procediment.
l) Entaular terceries de domini i de millor dret.
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics.
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació dictades
per un òrgan de la Diputació de Lleida.
TERCER.-OBLIGACIONS DEL MUNICIPI
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta obligat a
guardar la tramitació legalment establerta de gestió tributària i de recaptació en
voluntària, entre les quals es poden detallar les següents:
a) Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o
d’ingrés directe.
b) Aprovació del calendari de cobrança.
c) Notificació col.lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació
individual en cas de liquidacions d’ingrés directe.
d) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
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e) Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
f) Dictar la providència de constrenyiment.
g) Confeccionar el plec de càrrecs.
QUART: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en voluntària
i en executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar
objecte d'aquest acord de delegació.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a
l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació
tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús de la seva potestat reglamentària
prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim Local.
3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de Lleida
percebrà la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a l’ article 6è
Epígraf 4 de la vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 15, de
23 de gener de 2015) en els termes següents:



7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del
20 %.




100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament.
100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament.

Tarifa 4ª Taxa per la gestió dels expedients dels quals s’ ha delegat únicament la
via executiva de constrenyiment.Grups

Tipus %

1.Ajuntaments que solament deleguen la recaptació en via executiva de
taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic, i que no tenen
delegada en voluntària cap de les taxes de l’ article 20 del TRLRHL.

3’5

2.Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades taxes que no son les
dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL (clavegueram,
escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la recaptació de
qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic.

2’5

3. Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades qualsevol de les
taxes dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL (clavegueram,

2
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escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la recaptació de
qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic.

Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes
per la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a
l'Ajuntament.
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
5)En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior,
deduint la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al
85% de la recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a l’Ajuntament
el compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions
d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de
cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de
data o de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les
dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal
que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o objeccions que
cregui oportuns.
7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació
de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió
recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir
als recaptadors o a altres agents que intervinguin en la gestió del servei.
8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte
del present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida
la següent documentació:

a)Providència de constrenyiment.
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.
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c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el
disseny del Departament d'Informàtica de la Diputaciò de Lleida.
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró,
així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació
vigent, així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la
Província.
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de
cobrament periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions
d’ingrés directe.
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials,
execucions subsidiàries i altres supòsits.
CINQUÈ : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor
a partir del dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí
Oficial corresponent, restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas
que cap de les parts manifesti expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho
a l' altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la seva finalització o a la de
qualsevol dels períodes de pròrroga.
SISÈ: El present acord s' haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per
la seva part es procedeixi a l' acceptació de la delegació aquí conferida.
SETÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 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.
3.-Sol·licitud subvenció per recarrega ràpida de vehicles
Vista la resolució EMC/2399/2019, de 12 de setembre, per la qual es pública la
convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega ràpida
per a vehicles elèctrics
El Ple acorda, per unanimitat:
1r.-sol·licitar una subvenció per la col·locació de dues infraestructures de recarrega
ràpida
2n.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com calgui perquè es faci executiu aquest acord
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I no havent-hi altes punts l’Alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària
aquesta acta.
La Secretària

Vist i plau
L’alcalde

Ramon Costa Guinó
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