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
representant polític d'aquest municipi, presenten la següent:
PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2016 (OOFF)
Recull d'esmenes
Ordenança 0.1 Ordenança general.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Esmena 1 de modificació:
2. Per decret de l’Alcalde, amb informe favorable de la Junta de Portaveus, es podran
dictar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquesta Ordenança i de les Ordenances
reguladores de cada ingrès
Article 3. Normalització Lingüística.
Esmena 2 de ratificació:
No es permetrà la seva modificació
Pel que fa a la llengua en què s'han de redactar les liquidacions o notificacions tributàries,
i sempre que el document transcendeixi o n'hagi de tenir coneixement formal el subjecte
passiu o obligat al pagament, s'ha de fer el que preveuen l'article 3 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, l'article 5 de la Llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de
Catalunya i les disposicions sobre normalització lingüística que despleguen o
complementen aquests preceptes i el que preveu el reglament per a l'ús de la Llengua
Catalana de l'Ajuntament de Lleida
Article 14. Exposició pública de padrons
Esmena 3 de modificació:
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
es podran descarregar des d'un apartat al www.economia.paeria.es

Article 17. Preus públics
Esmena 4 de modificació: (retornar competències al ple)
2. L’establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple, per tots aquells preus
públics que no siguin de meritament periòdic i gestionats mitjançant padró, a l’empara del
que estableix l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Article 23. Requisits
Esmena 5 d'addicció:
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
Esmena 6 de modificació:
Propostes de rebuts para aquells que tenen domiciliació bancaria. La resta poden pagar
durant el “període”.
Impost Vehicles (circulació). 2 rebuts.
1. 03/03/2016
2. 03/06/2016
IBI Rústic. Avançar-lo a 31/07/2016
Taxa Ocupació (Terrasses). Ampliar a 3 rebuts:
1. 05/05/2015
2. 05/08/2015
3. 05/11/2015

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 copia en els expositors d’anuncis dels centres d’atenció municipals
3. Les variacions en els terminis de pagament assenyalats anteriorment es podran
modificar acord de la comissió de gestió de recursos.
Article 33 Compensació.
Esmena 7 de modificació:
1. Els deutes tributaris i de dret públic i els interessos de mora corresponents d’un obligat
tributari es podran extingir total o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts
per acte administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin.
Article 37. Tramitació i garanties
Esmena 8 de modificació:
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 39. Crèdits incobrables
Esmena 9 addicció de punt:
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.

Ordenança 1.1 IBI.
Article 5.- Bonificacions
Esmena 10 de modificació:
1.- En el supòsit de noves construccions i obres de rehabilitació integral, es concedirà una
bonificació quota íntegra de l’impost, de conformitat amb l’article 73 del RDL 2/2004, de 5
de març.
Valor cadastral
Fins 50.000€
Entre 50.000€ i 100.000€
Més de 100.000€

2016
80%
70%
50%

2017
85%
75%
50%

2018
90% (máx llei)
80%
50%

5.- Tindran dret a una bonificació segons taula els immobles ja construïts d’ús residencial
que hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament de l’energia provinent del sol, durant els 5
períodes impositius següents als de la finalització de la instal·lació. Caldrà acreditar la
instal·lació mitjançant projecte tècnic o memòria d'execució o certificat de l’ICAEN
degudament diligenciats. La bonificació prevista s’aplicarà en els casos que no sigui
obligatori posar els captadors solars per la normativa vigent.
1er any
2n any
3er
4t
5è

50%
40%
30%
20%
10%

Ordenança 1.2 IAE.
Article 6. Bonificacions
Esmena 11 de modificació i adició:
A. Modificació del barem segons taula.
Indefinit fins
10%
11 al 20%
21 al 30%
+30%

bonificació
20%
30%
40%
50%

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
1er
2n
3er
4t i 5è

bonificació
40%
30%
20%
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 1.3 VEHICLES.
Article 6. Bonificacions
Esmena 12 de modificació:
f) Els vehicles tipus turisme amb emissions de segons taula:
fins a 80 gr / km de CO2
fins a 90 gr / km de CO2
fins a 100 gr / km de CO2

30% bonificació
25% bonificació
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).
Esmena 13 d'addicció:
DISPOSICIÓ ADDICCIONAL.
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 algún sistema que alteri el mesurament d’emissions en aquells
vehicles inspeccionats d'acord a les normatives e instruccions europees.

Ordenança 1.4 ICIO.
Article 5. Base imposable, quota, tipus de gravamen i acreditació.
Esmena 14 de modificació:
3. El tipus de gravamen
2,9% el 2016
2,7% el 2017
2,5% el 2018
Article 6. Bonificacions
Esmena 15 de modificació:
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 segons taula.
Valor cadastral
Fins 50.000€
Entre 50.000 i 100.000€
+100.000€

bonificació
60%
50%
40%

1.3 Les d’obres i instal·lacions gravades amb apreciació del ple municipal per majoria
simple, la finalitat de les quals sigui la construcció, rehabilitació o millora de centres
docents o de recerca, dependències destinades a òrgans de govern o administració de la
Universitat de Lleida, tindran una bonificació segons taula.
Pressupost
Fins 500.000€
Entre 500.000 1 1.000.000€
+1.000.000€

bonificació
50%
50%
40%

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
Del 15 al 30%
Del 30 al 40%
+del 40%

bonificació
50%
75%
95%

Ordenança 1.5 PLUSVALUA.
Article 5. Base imposable i quota íntegra
Esmena 16 de modificació:
Període
Fins 5 anys
de 6 a 8 anys
de 9 a 12 anys
de 13 a 17 anys
De 18 a 20 anys

Tipus
30%
28%
26%
23%
20%

Article 6. Bonificacions
Esmena 17 de modificació:
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
Fins 50.000€
Fins 100.000€
Fins 150.000€
Fins 200.00€
+ 200.000€

Tipus
95%
90%
80%
70%
60%

Ordenança 2.1 TAXES document i llicencies.
Esmena 18 de modificació:
Gratuïtat de la taxa en els següents casos:
ANNEX:
Epigraf1: complert
Epigraf2: punt 13

Ordenança 2.10 Taxa Serveis Guàrdia Urbana.
6. Tarifa
Esmena 19 de modificació:
a) Un guàrdia (preu per hora) 30€

Ordenança 2.11 TAXES EDUCATIVES.
3 ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Esmena 20 de modificació de tarifes:

Drets de matrícula ( bonificable )

50€

Servei educatiu per cada alumne/a i mes

90€

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i
servei de monitors (octubre – maig)

120€

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i
servei de monitors (setembre)

60€

Servei de menjador per alumne/a i mes que inclou dinar i
servei de monitors (juny)

90€

Servei de menjador d'un dia esporàdic

6,36€

5 Bonificacions
Esmena 21 de modificació:
Podran sol·licitar una bonificació sobre la taxa del servei educatiu de les escoles bressol
per motius econòmics, aquelles famílies que tinguin una renda per càpita inferior al SMI
(salari mínim interprofessional), amb la següent progressió:
RPC ANUAL
Inferior a 4.801
Entre 4.801 i
Entre 6.001 i
Entre 8.001 i

6.001
8.001
SMI

BONIFICACIÓ
90%
70%
50%
30%

En cas de famílies monoparentals el límits es multiplicant per el coeficient 1,5

Ordenança 3.1. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
ANNEX I. TARIFES
Secció 4a. Ocupacions Diverses
Esmena 22 de modificació:
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 3.4. 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.
Esmena 23 d'addicció:
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 empreses
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 4.4 Preu Públic anàlisi Alcohol.
Article 2
Esmena 24 de modificació:
Preu 150€

Signat a Lleida a 23 d'octubre de 2015

D. Carlos González Iglesias
President

D. Sergi Talamonte Sánchez
Portaveu

Grup Municipal del Comú de Lleida a l'Ajuntament de Lleida

A la Presidenta de la Comissió Informativa per les polítiques de Gestió dels
Recursos, la Seguretat Pública i l’Organització municipal.

A l'Il·lustríssim Paer en Cap de l'Ajuntament de Lleida.

