
El Grup Municipal Comú de Lleida, i en el seu nom, llurs regidors, D. Carlos González Iglesias i 
D.  Sergi  Talamonte  Sánchez,  que  pel  desenvolupament  de  la  labor  de  representants  polítics
d'aquest municipi, presenten la següent Proposta de Resolució:

PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2017 (OOFF)

Recull de propostes:

Ordenança 0.01 Ordenança general.

Article 14. Exposició pública de padrons

Proposta 1 de modificació:  erc si Crida & pp no ciu & Psc no C's no

1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de trenta dies naturals, comptats a partir del 
primer dia del període de cobrament.

2. Els interessats poden consultar, durant el tràmit d’informació pública, l’expedient, llevat de les 
dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial a 
l'oficina de gestió i atenció tributària de l’àmbit d’Economia. Aquests padrons, prèviament 
dissociada la informació de caràcter personal, es podran descarregar des d'un apartat 
al www.economia.paeria.es i a la web de transparència de la Paeria.

Article 23. Requisits

Proposta 2 d'addició:  ciu si ERC & Crida si PP no Psc no cs no

3. Per a poder gaudir dels beneficis fiscals establerts a les ordenances fiscals municipals, és 
condició indispensable no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de Lleida, estar 
empadronades a la ciutat de Lleida i demanar-ho dins del període de presentació de 
l’autoliquidació o declaració, o dins del termini de recurs en el cas de liquidacions o rebut de 
padró.
En cas que la persona estigui risc d'exclusió habitacional, amb informe favorable dels 
serveis socials i rebi uns ingressos inferiors a 2 cops el IRSC, podrà gaudir dels 
beneficis fiscals i bonificacions encara que mantingui deutes pendents amb 
l'Ajuntament de Lleida. 

Article 29. Període de cobrament dels tributs i preus públics de cobrament periòdic i notificació 
col·lectiva



Proposta 3 de modificació: ciu no Crida no ERC no PP no PSC no Cs no

Propostes de rebuts para aquells que tenen domiciliació bancaria. La resta poden 
pagar durant el “període”.

Impost Vehicles (circulació). 2 rebuts. 

1. 01/04/2017
2. 01/06/2017

IBI Rústic.  Període 05/05/2017 a 20/07/2017
1. 01/06/2017

Taxa Ocupació (Terrasses). Ampliar a 3 rebuts:

1. 05/05/2017
2. 05/08/2017
3. 05/10/2017

Taxa Ocupació (Caixers Automàtics) Període 05/05/2017 a 20/07/2017.  

1. 01/06/2017

Taxa per Guals. Període 05/05/2017 a 20/07/2017.

1. 05/08/2017

Taxa Ocupació (Caixers Automàtics) Període 05/05/2016 a 20/07/2016. Pagament el 
31/05/2016

25.2 . El calendari fiscal es publicarà al BOP i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida i 
còpia en els expositors d’anuncis dels centres d’atenció municipals

3. Les variacions en els terminis de pagament assenyalats anteriorment es podran modificar per 
acord del ple municipal. La modificació es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i 
no serà necessari notificar individualment als subjectes passius tal circumstància.

Article 38. Tramitació i garanties

Proposta 4 de modificació:  PSC no Ciu no ERC & Crida si PP no Cs no

10. El cobrament dels ajornaments o fraccionaments s’efectuarà prioritàriament per 
domiciliació bancària en aquelles entitats bancàries en què l’ajuntament tingui conveni
d'entitat bancària ètica. El venciment dels terminis haurà de coincidir amb els dies 5 o 20 del 
mes. Malgrat què, en cas que el càrrec sigui retornat del banc, es podrà pagar aquest, mitjançant 
duplicat sol·licitat en les nostres oficines, durant els 15 dies naturals posteriors al càrrec.



Article 40. Crèdits incobrables

Proposta 5 addició de punt:  CiU si ERC si Crida si PP no Cs no PSC no

5. Es declararan inembargables contes bancaris, sous, salaris i pensions, béns 
immobles que suposin l'habitatge habitual o vehicles a persones físiques que tinguin 
ingressos acreditats inferiors a 1,5 cops el IRSC. En aquests casos es procedirà a 
pactar un pla de pagament assumible tenint en compte les circumstàncies 
econòmiques del deutor. 

Article 42. Condicions del conveni.

Proposta 6 addició  decau 

1. Es realitzarà l’embargament de devolucions tributàries a practicar per la AEAT en els trams que 
procedeixi d’acord amb el convenis de col·laboració signats. Es donarà coneixement dels 
convenis signats anualment dins de la comissió informativa que tracti els assumptes 
econòmics i en el web del departament corresponent s’informarà del número i quantia 
global d’aquest convenis.



Ordenança 1.02 IAE.

Article 6. Bonificacions

Proposta 7 de modificació i addició:   CiU & ERC si Crida & PP no Cs no PSC no

A. Bonificació per creació d’ocupació indefinida

Gaudiran d’una bonificació aplicable a la quota tributària, tots aquells subjectes passius que 
incrementin la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit segons els següents barems, 
sempre que estiguin afectes al conjunt de les activitats que, segons la normativa del tribut, es 
consideren desenvolupades al municipi.

Indefinit fins bonificació
10% 20%
11 al 20% 30%
21 al 30% 40%
+30% 50%

Proposta 8 d’addició: CiU & ERC si Crida & PP no Cs no PSC no

B. En relació al art. 88.2c) TRLHL s'introdueix la bonificació segons taula pels subjectes
passius que tributen per quota municipal i l’utilitzin o produeixin energia a partir 
d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració a 
partir del següent exercici fiscal:

anys bonificació
1er 40%
2n 30%
3er 20%
4t i 5è 10%

C. En relació a l'art. 88.2c) TRLHL s'introdueix la bonificació del 10% pels subjectes 
passius que tributen per quota municipal i estableixin un pla de transport pels seus 
treballadors amb l’objecte de reduir el consum d’energia i emissions, que fomenti l'ús 
de mitjans de transport més eficients.

Els apartats A,B i C es poden sumar entre sí, amb un màxim del 50%.



Ordenança 1.03 VEHICLES.

Article 6. Bonificacions

Proposta 9 de modificació: CiU & ERC & Crida & PP no Cs no PSC no

f) Gaudiran d’una bonificació de la quota els titulars dels vehicles a motor amb emissions de CO 2 i
percentatge de bonificació aplicable segons taula, en l’autoliquidació de l’exercici 
corresponent a la primera matriculació definitiva. Aquesta bonificació no és acumulable amb la de 
l’apartat d).

fins a 80 gr / km de CO2 30% bonificació
fins a 90 gr / km de CO2 25% bonificació
fins a 100 gr / km de CO2 20% bonificació

Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost, aplicable en 
l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva. Aquesta 
bonificació no és acumulable amb la de l’apartat d).

Proposta 10 d'addició:

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.  CiU no ERC & Crida & PP no Cs no PSC no

El Ple de l'Ajuntament de Lleida ordenarà una actuació inspectora en 2016 a aquells 
vehicles que hagin emès gasos contaminants per sobre dels límits establers en aquesta
bonificació durant els darrers 4 anys, però ordenarà una derivació de responsabilitat 
des del subjecte passiu a l'emissor del certificat tècnic d'emissió contaminant o en seu 
cas, l'empresa que va instal·lar algun sistema que alteri el mesurament d’emissions en 
aquells vehicles inspeccionats d'acord a les normatives e instruccions europees. 



Ordenança 1.04 ICIO.

Article 5. Base imposable, quota, tipus de gravamen i acreditació.

Proposta 11 de modificació:  CiU si ERC & Crida no PP no Cs no PSC no

3.  El tipus de gravamen

2,9% el 2016
2,7% el 2017
2,5% el 2018

Article 6. Bonificacions 

Proposta 12 de modificació: CiU si ERC & Crida & PP no Cs no PSC no

1.1

c) Qualsevol tipus d’obres de reforma i millora d’habitatges, amb la finalitat que, un cop acabin 
aquestes, puguin ser cedits pels seus propietaris a les Borses d’Habitatges (Borsa Jove i Borsa 
Social). En aquest supòsit, la bonificació serà del 60%.

1.4. En obres de rehabilitació energètica dels edificis que tinguin per objectiu reduir la demanda 
energètica global i que no siguin de caire obligatori per les normatives vigents, s’estableix una 
bonificació segons taula.

Reducció demanda energia bonificació
Del 15 al 30% 50%
Del 30 al 40% 75%
+del 40% 95%



Ordenança 1.05 PLUSVÀLUA.

Article 5. Base imposable i quota íntegra

Proposta 13 de modificació:  CiU & ERC & Crida & PP no Cs no PSC no

Període Tipus
Fins 5 anys 30%
de 6 a 8 anys 28%
de 9 a 12 anys 26%
de 13 a 17 anys 23%
De 18 a 20 anys 20%

Article 6. Bonificacions

Proposta 14 de modificació:  CiU & ERC & Crida & PP no Cs no PSC no

1.- Gaudiran d’una bonificació segons taula en la quota de l’impost, els subjectes passius per la 
transmissió de terrenys i transmissió o constitució de drets de gaudiment que limiten el domini, 
realitzats a títol lucratiu, per causa de mort, a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els 
ascendents i adoptats, i parelles de fet d’acord amb la Llei 10/1998, d’unions estables de parelles, 
sempre que sigui la residència habitual del subjecte passiu, i sent requisit imprescindible estar 
empadronat a la data de meritament de l’impost en la finca que és objecte d’imposició.

Valor Cadastral Tipus
Fins 50.000€ 95%
Fins 100.000€ 90%
Fins 150.000€ 80%
Fins 200.00€ 70%
+ 200.000€ 60%

 



Ordenança 2.01 TAXES document i llicències.

Proposta 15 d'addició:  CiU &  ERC si Crida &  PP  no Cs  no PSC no

Article 5. Exempcions i bonificacions.

5. Hi ha una bonificació del 50%:
a) Per tramitar expedients iniciats a instància de les persones que hagin obtingut el 
benefici judicial de mitja pobresa i que han de tenir efecte, precisament, en el 
procediment judicial en el qual hagin obtingut aquest benefici.

b) En relació a tràmits punt 5, 8 i 9 epígraf 2n, s’estableix una bonificació del 50% per 
aquells subjectes passius amb ingressos inferiors a IPREM a l’any 2015.

Proposta 16 de modificació:  CiU &  ERC si Crida si  PP no Cs no  PSC no

ANNEX:
Gratuïtat de la taxa en els següents casos:

Epigraf1: complert

Epigraf2: punt 13

Proposta 17 de modificació:  CiU No  ERC si Crida si  PP no  Cs  no PSC no

Epigraf2: punt 3 apartat l'
augmentar la taxa per cada expedient incoat par la utilització anòmala d'un habitatge 
consistent en la seva desocupació permanent i injustificada

l') Per cada expedient incoat per la utilització anòma-
la d’un habitatge consistent en la seva desocupació 
permanent i injustificada, així com per qualsevol al-
tre supòsit d’incompliment de la funció social del 
dret de propietat dels habitatges definit en l’article 5 
de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’ha-
bitatge. Així mateix s’aplicarà als expedients incoats 
per destinar l’habitatge a alguna de les activitats no 
permeses, d'acord amb el planejament general vigent 
i l'ordenança reguladora del establiments de pública 
concurrència

1644.50



Ordenança 2.10 Taxa Serveis Guàrdia Urbana.

Article 6. Tarifes

Proposta 18 de modificació: CiU  on ERC si Crida si  PP  no Cs no  PSC no

a) Un guàrdia (preu per hora) 30€



Ordenança 2.11 TAXES EDUCATIVES.

Article 6 Bonificacions i exempcions.

Proposta 19 d'addició:  CiU si  ERC & Crida  si  PP  no Cs  no PSC no

4. Exempcions:
Gaudiran de l’exempció de la taxa les usuàries del servei d’acolliment i recuperació per a dones 
que es troben en situació de violència masclista i les seves filles i fills a càrrec i els usuaris del 
servei de Ludoteques Municipal que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 
33%.



Ordenança 3.01. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Article 5 Bonificacions.

Proposta 20 d'addició:  CiU &  ERC no Crida no  PP no  Cs  no PSC no

Les tarifes tenen una bonificació de fins el 25% de les quotes, quan les instal·lacions, 
tancaments per terrasses, carpes, veles i para-sols suposin adornar o embellir la via pública 
en relació amb el seu entorn urbanístic. L'esmentada bonificació, s'ha de sol·licitar, si s'escau a 
l'Administració municipal, que en fixarà les condicions, els límits i la quantia.

Les activitats esmentades en l'epígraf 1 i 2 de la Secció 1a. de l'Annex I poden ser 
bonificades fins el 50% de la tarifa a pagar en cas d'absència sancions per d'utilització 
anòmala de l'ocupació de la via pública o molèsties al veïnat.

Els establiments que realitzin inversions en instal·lacions fixes que suposin una ampli-
ació de la vorera en zona d'aparcament amb criteris de seguretat i embelliment de 
l'entorn urbà tindran dos anys de cadència en el pagament de la taxa. 

Article 7bis Convenis de col·laboració.
La Administració municipal podrà establir convenis de col·laboració amb entitats, 
institucions i organitzacions representatives dels subjectes passius de las taxes, amb 
l'objectiu de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades, 
o els procediments de liquidació o recaptació.

ANNEX I. TARIFES

Secció 4a. Ocupacions Diverses

Proposta 21 de modificació:  CiU no  ERC si Crida si  PP no  Cs no  PSC no

Epígraf 3r. Caixers automàtics annexes a establiments de crèdit que donin directament
a la via pública:

Categoria de la carrer Import/unitat €

1ª 850

2ª 750

3ª i resta 650



ORDENANÇA  FISCAL  3.04.  TAXA  PELS  APROFITAMENTS  ESPECIALS  A  FAVOR
D'EMPRESES  EXPLOTADORES  DE  SUBMINISTRAMENTS  QUE  AFECTIN  A  LA
GENERALITAT O A UNA PART IMPORTANT DE VEÏNAT.

Article 6 Quota tributària.

Proposta 22 d'addició:  Es queda en estudi....

2. No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents: 
a) Les subvencions d'explotació o de capital, tant públiques com privades, que les em-
preses poden rebre. 
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts 
definits en l'apartat anterior. 
c) Els productes financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de natura-
lesa anàloga. 
d) Els treballs realitzats per l'empresa amb vista a l’immobilitzat. 
e) El valor màxim dels seus actius a conseqüència de les regularitzacions que facin dels
seus balanços, a l'empara de qualsevol norma que es pugui dictar. 
f) Les quantitats procedents d'alienacions de béns i drets que formen part del seu pa-
trimoni. 
g) Els impostos indirectes que gravin els serveis prestats, ni les partides o quantitats 
cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat a la 
qual s’apliqui aquest règim especial de quantificació de la taxa.
h) Les quantitats que puguin rebre per donació, herència o qualsevol altre títol succes-
sori. 

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes per efectuar els subministraments han de 
deduir dels seus ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a altres empre-
ses en concepte d’accés o interconnexió a les seves xarxes. Les empreses titulars 
d’aquestes xarxes hauran de computar les quantitats rebudes per tal concepte entre 
els seus ingressos bruts de facturació. 

4. Els ingressos a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article s'han de minorar exclusi-
vament per: 
a) Les partides incobrables determinades d'acord amb allò que disposa la normativa 
reguladora de l'impost de societats. 
b) Les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i que hagin 
estat objecte d'anul·lació o rectificació. 

5. L’import derivat de l’aplicació d’aquest règim no podrà ser repercutit als usuaris dels
serveis de subministrament.

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes per efectuar els subministraments han de 
deduir dels seus ingressos bruts de facturació les quantitats satisfetes a d'altres em-
preses en concepte d’accés o interconnexió a les seves xarxes. Les empreses titulars 
d’aquestes xarxes hauran de computar les quantitats rebudes per tal concepte entre 
els seus ingressos bruts de facturació. 



5. L’import derivat de l’aplicació d’aquest règim no podrà ser repercutit als usuaris dels
serveis de subministrament.



Ordenança 4.04 Preu Públic anàlisi Alcohol.

Article 2

Proposta 23 de modificació:  CiU &  ERC no Crida &  PP no   Cs  no PSC no

Preu 150€

21 d’octubre de 2016

Carles González Iglesias Sergi Talamonte Sánchez
President del Comú de Lleida Portaveu del Comú de Lleida

A L’IL·LUSTRÍSSIM PAER EN CAP DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA


