ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECAPTACIÓ i GESTIÓ TRIBUTÀRIA

CAPÍTOL I
PRINCIPIS GENERALS
Article 1r. Naturalesa, objecte i fonament.
1. Fent ús de les facultats concedides en l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, els articles 132 i 20.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 d’aquest Text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació del servei de Recaptació.
2. Serà objecte d’aquesta exacció:
a) La gestió tributària i la recaptació en període voluntari de les quotes dels ingressos de dret
públic, el cobrament de les quals ha estat convingut o assumit legalment.
b) La recaptació en període executiu de les quotes dels ingressos de dret públic que, havent-se
establert per conveni o assumit legalment, s’han de recaptar per via de constrenyiment.

CAPÍTOL II
OBLIGACIONS DE CONTRIBUIR.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de gestió tributària i recaptació dels
ingressos de dret públic locals i dels ingressos de dret públic d’altres administracions diferents
de l’Ajuntament, quan les funcions recaptatòries s’hagin delegat a aquest Ajuntament a
l’empara del que es preveu en l’article 7.1 del TRHL.
El fet imposable, determinant de l’obligació, neix per la prestació efectiva del Servei de
recaptació, una vegada subscrit el conveni corresponent, per assumpció del servei i per algun
altre mitjà establert per disposició o normativa legal.

Article 3r. Acreditació.
La taxa regulada en la present Ordenança s’acreditarà amb la prestació del servei de gestió
tributària i recaptació en qualsevol dels seus dos períodes, voluntari o executiu.

Article 4t. Subjectes passius.
Seran subjectes passius d’aquesta taxa les mancomunitats, societats mercantils, consorcis i
organismes de dret públic dels qual formi part o hi tingui participació aquest Ajuntament i amb
els qui es tingui convinguda la prestació del servei de recaptació.

CAPÍTOL III
BASE DE GRAVAMEN, TIPUS I QUOTA.
Article 5è.
1. La base de gravamen serà:
a) Per la gestió tributària, l’import dels padrons o de les llistes cobradores corresponents.
b) Per la Recaptació, tant en període voluntari com executiu, l’import del principal recaptat.
2. El tipus impositiu, serà el que segons les modalitats de cobrament i classes d’entitats a les
que es presti el servei, s’assenyala en les tarifes que s’estableixen en l’article següent.
3. La quota tributària serà el resultat d’aplicar el corresponent tipus impositiu a la base
respectiva.
4. En el cas de tributs i altres ingressos subjectes a l’IVA, la base del gravamen serà la base
imposable de l’IVA.

CAPÍTOL IV
TARIFES
Article 6è.
Tarifa 1ª. Tributs i altres ingressos de dret públic
Epígraf 1
Gestió tributària d’impostos, taxes, preus públics, exaccions i ingressos de dret públic amb
independència dels conceptes delegats:
- 7 % de la quota
Gestió tributària de la taxa de recollida d’escombraries:
- 7% de la quota
Gestió tributària de la taxa pel servei municipal d’aigua:
- 7,5% de la quota
Epígraf 2
Recaptació d’impostos, taxes, preus públics, exaccions i ingressos de dret públic amb
independència dels conceptes delegats.
En voluntària:
- 4 % de la quota

Epígraf 3
Recaptació en via executiva en tots els impostos, taxes i ingressos de dret públic.
- 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 % interessos a favor dels ens locals.
- 100 % recàrrec a favor dels ens locals.
Epígraf 4
Avocació expedients:
1. En voluntària:
- 5 % de la quota
2. En executiva:
- 7,50 % 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 %

CAPÍTOL V
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 7è.
No es concediran altres exempcions o bonificacions que les que, en qualsevol cas, puguin
ésser establertes per precepte legal o reglament que resulti d’obligada aplicació.

CAPÍTOL VI
NORMES DE GESTIÓ
Article 8è.
1. La liquidació de la taxa per la gestió tributària i la recaptació en període voluntari es verificarà
una vegada finalitzat el cobrament i es realitzarà simultàniament a l’abonar a les entitats
respectives de la recaptació obtinguda.
2. La liquidació de la taxa per la recaptació en període executiu es realitzarà simultàniament a
l’abonar a les entitats respectives de la recaptació obtinguda en via de constrenyiment.
3. La cobrança es durà a terme a través de del Servei de Recaptació d’aquets Ajuntament, per
mitjans propis o en col·laboració amb altres entitats amb qui aquest Ajuntament tingui
establerts convenis.

CAPÍTOL VII
ORDENANÇA FISCAL GENERAL

Article 9è.
Tot el que no està previst en la present Ordenança serà d’aplicació l’ establert en l’Ordenança
Fiscal General de Gestió i Recaptació d’Aquest Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 01-01-2012 i regirà fins la seva derogació o
modificació.

DILIGÈNCIA
La present Ordenança és aprovada pel Ple de 24-10-2011, i entrarà en vigor i començarà a
aplicar-se, prèvia publicació en el Butlletí Oficial de la Província, a partir del dia 01-01-2012. Es
va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 185 de 31-12-2011.

Diligència:
L’article 5è va ser modificat per acord del ple de 10.12.12, BOP 16 de 31.01.13

