Article 1. Fonament
En ús de les facultats concedides per l’article 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el
que es disposa en els articles 15 al 19 i l’article 20.1.B) del RDL 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal
estableix la taxa per la prestació del servei d’assistència tècnica en diversos àmbits a les
entitats locals de la comarca de la Noguera, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen a allò que disposa l’article 132 de l’esmentat text refós.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat de prestació del servei d’assistència tècnica
en diversos àmbits a les entitats locals de la comarca de la Noguera.
Aquesta prestació es podrà realitzar mitjançant dues modalitats:
a) De forma presencial en les dependències de les entitats locals en les condicions que
s'estableixen en l'article 5 del Reglament regulador del servei d’assistència tècnica en
diversos àmbits al ens locals de la comarca de la noguera (servei 1.1 de l'article 6 de la
present ordenança).
b) En les dependències del Consell Comarcal (serveis 1.2. a 2.12 de l'article 6 de la present
ordenança).
Article 3. Acreditació
La taxa s’acredita, i neix l’obligació de contribuir, una vegada prestat el servei pel tècnic del
Consell Comarcal.
Article 4. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les entitats locals de la comarca que sol·licitin i rebin les
prestacions del servei d’assistència tècnica del Consell Comarcal.
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Article 5. Beneficiaris
Podran sol·licitar el servei d’assistència tècnica municipal tots els municipis i entitats
municipals descentralitzades de la comarca de la Noguera.
Article 6. Base imposable i quota tributària
La base imposable d’aquesta taxa està constituïda pel cost del servei prestat. La quota
tributària de cada servei està constituïda per l'aplicació de les unitats/base de càlcul i tarifes
següents:
SERVEI
1. ARQUITECTURA I URBANISME
1.1. Serveis en funcions de tècnic municipal prestats de
forma presencial en les dependències de l'entitat local.
1.2. Informe de compatibilitat d'activitats amb el
planejament urbanístic

UNITAT/BASE CÀLCUL TARIFA (€)
Hora

26,00

Informe

50,00
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN DIVERSOS
ÀMBITS A LES ENTITATS LOCALS DE LA COMARCA DE LA NOGUERA

Informe
Informe
Informe
Informe

100,00
100,00
33,00
100,00

Dictamen
Hora

300,00
26,00

Informe
Informe

40,00
76,00

Informe

141,00

Informe

82,00

Informe

38,00

Inspecció

141,00

Informe

38,00

Informe

38,00

Tràmit

141,00

Hora

37,00

La tarifa dels serveis 1.1, 1.8 i 2.11 inclou les despeses corresponents als desplaçaments que
els tècnics del Consell Comarcal realitzin per raó d’aquest servei. En la resta de serveis,
juntament amb la tarifa es liquidaran a l’entitat local les despeses corresponents als
desplaçaments que, en el seu cas, els tècnics del Consell Comarcal necessitin realitzar per raó
del servei. El preu del quilòmetre de desplaçament serà el que s’apliqui al personal del Consell
Comarcal, en virtut del Pacte – Conveni del personal funcionari i laboral del Consell Comarcal
que estigui en vigor.
En totes les tarifes que es calculen per hora del servei, es computarà com a servei efectiu
prestat el temps dels desplaçaments realitzats per raó del servei.
Article 7. Meritament
L’obligació de pagar la taxa neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització de
l’activitat:
a) En la redacció d'estudis, plans, projectes, informes i/o al·legacions en la seva finalització i
lliurament.
b) En la prestació de serveis d'assessorament tècnic, informàtic, direccions d'obra i altres,
mensualment per terminis vençuts.
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1.3. Informe d'aprofitament urbanístic (cèdula urbanística)
1.4. Informe urbanístic d'obra amb projecte
1.5. Informe urbanístic d'obra sense projecte
1.6. Altres informes (reagrupament familiar, primera
ocupació, ...) no relacionats que s'hagin d'emetre
preceptivament per tècnics municipals.
1.7. Dictàmens (ruïna, ordre d'execució, ...)
1.8. Altres serveis i treballs d'arquitectura i urbanisme no
relacionats que s'hagin de prestar preceptivament per
tècnics municipals
2. ENGINYERIA
2.1. Informe de llicència d'activitat innòcua Llei 16/2015
2.2. Informe de llicència d'activitat en règim de
comunicació (Llei 20/2009 i Llei 11/2009)
2.3. . Informe de prevenció d'incendis en activitats de la
Llei 3/2010
2.4. Informe de llicència d'activitat en règim de llicència
municipal (Llei 11/2009)
2.5. Informes relacionats amb la tramitació establerta a la
Llei 20/2009 (verificació formal del projecte, etc.)
2.6. Actuacions de comprovació segons art 13.3 de la Llei
16/2015
2.7. Informe d'avaluació de controls inicials, periòdics o
complementaris d'activitats no incloses a l'annex II de la
Llei 20/2009
2.8. Informe municipal sobre sorolls, vibracions, escalfor,
olors i abocaments al sistema de sanejament o
clavegueram municipal
2.9. Tramitació de l’expedient per l’autorització
d'abocaments d'aigües residuals
2.10. Altres serveis i treballs d'enginyeria no relacionats
que s'hagin de prestar preceptivament per tècnics
municipals

El Consell Comarcal potestativament podrà exigir un dipòsit previ a compte de la liquidació
final, si hom ho considera oportú per raó dels costos del procediment i/o altres raons
objectives.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. Les quantitats exigides d'acord amb les tarifes contingudes en aquesta ordenança es
liquidaran per cada servei realitzat i/o quan es tracta de prestacions de tracte successiu
durant el mes següent.
1. Les taxes es cobraran mitjançant llistes de cobrament, quan les activitats o serveis
prestats tinguin caràcter periòdic.
2. L'obligat al pagament pot ordenar la domiciliació dels rebuts de les taxes en el compte del
que es titular.
3. En cas que l'entitat sol·licitant desistís de la prestació del servei o bé que el Consell
Comarcal acordés deixar de prestar el servei, es meritarà només la taxa pels treballs
efectuats fins al moment.
4. Les quotes no satisfetes s'exigiran per la via administrativa de constrenyiment i el
beneficiari serà exclòs del servei.
5. Les despeses ocasionades per la domiciliació bancària, les despeses originades per la
devolució dels rebuts i les altres despeses de gestió de cobrament del deute aniran a
càrrec de l'usuari.

Diligència de Secretaria
La darrera modificació d'aquesta ordenança, i en conseqüència la seva redacció actual, va ser
aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió del dia 3 d'octubre de 2019 i va
estar exposada al públic en el BOP de Lleida núm. 201 de 17 d'octubre de 2019, al diari “La
Mañana” en data 11 d’octubre de 2019 i al tauler d'edictes comarcal, no havent-se presentat
reclamacions ni al·legacions, pel que ha esdevingut definitivament aprovada. Ha estat publicat
el seu text íntegre en el BOP de Lleida núm. 203 de data 18 de desembre de 2019. Entra en
vigor el dia 1 de gener de 2020 i manté la seva vigència fins que es modifiqui o es derogui
expressament.
Balaguer, document signat electrònicament.
EL SECRETARI

Vist i plau,
EL PRESIDENT,
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DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin acomplert els tràmits de publicació
íntegra al Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent mentre no sigui modificada o
derogada.
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