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Número de registre 11813

AJUNTAMENT DE FÍGOLS I ALINYÀ
Anunci d’exposició publica dels acords definitius de modificació de les ordenances fiscals
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 178.2 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, es fa públic que l’Ajuntament en sessió Plenària, amb data 17 d’octubre de
2013, aprovà provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2014 i
següents.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província número 208, del dia 12 de novembre de
2013, i atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius.
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les ordenances fiscals
que a continuació es relacionen:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
El text de l’article de l’ordenança que es modifica és:
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: 0,66
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,85
- Béns immobles de característiques especials: 1,30
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions que siguin
d’aplicació.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El text de l’article de l’ordenança que es modifica és:
Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del coeficient de l’1.
Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
El text de l’article de l’ordenança que es modifica és:
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Article 9. Coeficients de situació
1. No s’estableixen categories fiscals de carrers.
2. En no fixar-se categories fiscals de carrers tampoc s’estableixen coeficients.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
El text de l’article de l’ordenança que es modifica és:
Article 6.3. Bonificacions i exempcions
Per a la determinació del deute tributari, s’aplicaran exempcions per raó de capacitat econòmica en els
casos següents:
1. Quedaran exempts de la taxa aquells contribuents jubilats, pensionistes, aturats i altres subjectes passius
d’escassa capacitat econòmica, sempre que ho sol·licitin, i compleixin les següents condicions:
a) Estar empadronat al municipi i a l’habitatge on es sol·licita l’exempció
b) El conjunt d’ingressos, de l’any anterior en el que es sol·licita l’exempció i dels que, segons el padró
municipal d’habitants, convisquin amb ell, hauran d’ésser iguals o inferiors al barem següent:
- Sol·licitant empadronat sol: Salari mínim interprofessional vigent de l’any en què se sol·licita.
- Per a cada persona de més que convisqui amb el sol·licitant s’afegirà un 15 % fins a un màxim del 45 %
sobre el salari mínim interprofessional.
2. Els contribuents que vulguin acollir-se a les exempcions previstes en aquest apartat, hauran de presentar
al Registre General de l’Ajuntament les sol·licituds, segons model normalitzat, acompanyant-hi la següent
documentació:
a) Dades bancàries del compte on poder transferir la quota exempta, en el cas que s’hagi satisfet
b) Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones que convisquin amb ell:
- Fotocòpia de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, individual o conjunta, en
el cas que vinguin obligats a presentar-la, de l’any anterior en el que es sol·liciti el benefici fiscal.
- En el cas de no estar obligats a la presentació de l’IRPF, autorització del sol·licitant per a poder demanar
certificat acreditatiu a l’Agència Tributària. En aquest cas la bonificació resta condicionada a la indicada
certificació. Si de la certificació es desprèn que el sol·licitant o persones que conviuen amb ell han fet la
declaració però no l’han aportada o no l’han fet estant obligades, es desestimarà sense cap altre tràmit.
- En el cas de pensionistes i/o persones sense ingressos, certificat emès per l’Institut Nacional de la
Seguretat Social o d’altres Organismes Públics de l’import de la/s pensió/ns, o bé certificat de no rebre cap
quantitat o autorització del sol·licitant per a poder demanar certificat acreditatiu a la Tresoreria de la
Seguretat Social.
- En el cas d’aturats, carnet de desocupació amb el segell al corrent i certificació acreditativa de la prestació
d’atur o certificat d’haver exhaurit la prestació.
- En el cas de treballadors per compte aliè, el full de salari corresponent al mes anterior a la sol·licitud.
- En el cas de treballadors autònoms, document del darrer pagament fraccionat de l’IRPF.
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El termini de presentació serà fins que la liquidació hagi adquirit fermesa.
3. El Ple de l’Ajuntament serà l’òrgan competent per aprovar l’exempció.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
El text de l’article de l’ordenança que es modifica és:
Article 3.3. Bonificacions i exempcions
Per a la determinació del deute tributari, s’aplicaran exempcions per raó de capacitat econòmica en els
casos següents:
1. Quedaran exempts de la taxa aquells contribuents jubilats, pensionistes, aturats i altres subjectes passius
d’escassa capacitat econòmica, sempre que ho sol·licitin, i compleixin les següents condicions:
a) Estar empadronat al municipi i a l’habitatge on es sol·licita l’exempció
b) El conjunt d’ingressos, de l’any anterior en el que es sol·licita l’exempció i dels que, segons el padró
municipal d’habitants, convisquin amb ell, hauran d’ésser iguals o inferiors al barem següent:
- Sol·licitant empadronat sol: Salari mínim interprofessional vigent de l’any en què se sol·licita.
- Per a cada persona de més que convisqui amb el sol·licitant s’afegirà un 15 % fins a un màxim del 45 %
sobre el salari mínim interprofessional.
2. Els contribuents que vulguin acollir-se a les exempcions previstes en aquest apartat, hauran de presentar
al Registre General de l’Ajuntament les sol·licituds, segons model normalitzat, acompanyant-hi la següent
documentació:
a) Dades bancàries del compte on poder transferir la quota exempta, en el cas que s’hagi satisfet
b) Documentació acreditativa dels ingressos del sol·licitant i de les persones que convisquin amb ell:
- Fotocòpia de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, individual o conjunta, en
el cas que vinguin obligats a presentar-la, de l’any anterior en el que es sol·liciti el benefici fiscal.
- En el cas de no estar obligats a la presentació de l’IRPF, autorització del sol·licitant per a poder demanar
certificat acreditatiu a l’Agència Tributària. En aquest cas la bonificació resta condicionada a la indicada
certificació. Si de la certificació es desprèn que el sol·licitant o persones que conviuen amb ell han fet la
declaració però no l’han aportada o no l’han fet estant obligades, es desestimarà sense cap altre tràmit.
- En el cas de pensionistes i/o persones sense ingressos, certificat emès per l’Institut Nacional de la
Seguretat Social o d’altres Organismes Públics de l’import de la/s pensió/ns, o bé certificat de no rebre cap
quantitat o autorització del sol·licitant per a poder demanar certificat acreditatiu a la Tresoreria de la
Seguretat Social.
- En el cas d’aturats, carnet de desocupació amb el segell al corrent i certificació acreditativa de la prestació
d’atur o certificat d’haver exhaurit la prestació.
- En el cas de treballadors per compte aliè, el full de salari corresponent al mes anterior a la sol·licitud.
- En el cas de treballadors autònoms, document del darrer pagament fraccionat de l’IRPF.
El termini de presentació serà fins que la liquidació hagi adquirit fermesa.
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2. El Ple de l’Ajuntament serà l’òrgan competent per aprovar l’exempció.
Segon. Indicar que el text de les ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Lleida i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 149, de 25 d’octubre de 2012:
•
•
•
•

Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana

Tercer. Indicar que el text de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, transport i tractament
dels residus municipals domiciliaris és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus de
l’Alt Urgell.
Les taxes que seran d’aplicació al municipi seran coincidents amb les que aprovi aquesta Mancomunitat.
Quart. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1. Es publicarà la relació d’ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2. Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així
com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Lleida.
3. 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 número 149, de data 25 d’octubre de 2012, es farà públic el text de les ordenances
fiscals detallades seguidament:
•
•
•
•

Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana

Contra l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Fígols, 18 de desembre de 2013
L’alcalde, Jordi Sala Solans

———
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