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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA DE SECRETARIA,
D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA ALS ENS LOCALS DE LA COMARCA DE LA
NOGUERA
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 de secretaria, d’intervenció i
tresoreria als ens 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.

a) Activitat pròpia de les funcions de secretaria, d’intervenció i tresoreria com a titulars en
places exemptes o en aquelles entitats locals en que les funcions esmentades
circumstancialment no es puguin atendre.
b) Activitat puntual per situacions concretes esdevingudes per absència del titular de la plaça
de Secretaria, d’intervenció i tresoreria o per necessitats d’assessorament o col·laboració
in situ.
2. Les activitats previstes al primer punt, i garantides per aquest servei d’assistència, són les
relacionades amb l’exercici de les funcions públiques necessàries assenyalades a la
Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat
públic.
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Article 3. Acreditació
La taxa s’acredita, i neix l’obligació de contribuir, una vegada prestat el servei pel funcionari.
Article 4. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els ens locals de la comarca que sol·licitin i rebin les
prestacions del servei d’assistència de secretaria, d’intervenció i de tresoreria.
Article 5. Beneficiaris
1. Podran sol·licitar l’assistència els ens locals de la comarca de la Noguera de menys de
5.000 habitants, amb especial preferència per gaudir d’aquests serveis els municipis amb
menys de 2.000 habitants.
2. Es podrà concedir l’assistència a ens locals no beneficiaris, quan circumstàncies de
caràcter extraordinari justifiquin aquesta actuació.
3. Als efectes del què disposa aquesta ordenança, les entitats municipals descentralitzades
són assimilables als municipis.
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Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat de prestació del servei d’assistència de
Secretaria, d’intervenció i tresoreria a les entitats locals, en alguna de les següents
modalitats:

4. Es podrà concedir l’assistència a mancomunitats o altres entitats locals diferents de
municipis i entitats municipals descentralitzades, quan les circumstàncies d’aquestes ho
justifiquin.
Article 6. Base imposable i quota tributària
La base imposable d’aquesta taxa està constituïda pel cost del servei prestat.
La quota tributària d’aquest servei està constituïda per l’aplicació a les hores setmanals que
s’acorda prestar a cada ajuntament pel preu de l’hora del servei prestat. Aquestes hores
setmanals s’han d’acordar entre el Consell i cada Ajuntament.
El preu per hora del servei prestat mitjançant teletreball és de 4,96 €/hora.
El preu per hora del servei prestat presencialment a l’Ajuntament és de 6,84 €/hora “aquest
preu inclou les despeses corresponents als desplaçaments que el personal que presta el
servei del SAT del Consell Comarcal realitzin per raó d’aquest servei.”
Article 7. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicia la realització
del servei.
Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acrediten el primer dia
de cada mes . Quan l’acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data,
la primera quota s’acredita el primer dia del mes següent.

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 8 d'octubre de 2020
i va estar exposada al públic en el BOP de Lleida núm. 202 de 20 d'octubre de 2020, al diari
“La Mañana” en data 16 d’octubre de 2020 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. 242 de data 16 de desembre de
2020. Entra en vigor el dia 1 de gener de 2021 i manté la seva vigència fins que es modifiqui
o es derogui expressament.
Balaguer, document signat electrònicament
LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL

Vist i plau,
EL PRESIDENT,

Codi Validació: 9KXZTFTZXATEDFG7KMAN4CEHZ | Verificació: https://ccnoguera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Article 8 . Ingrés de la taxa
L’import de la taxa per la prestació del servei d’assistència de secretaria, d’intervenció i
tresoreria s’haurà de fer efectiva en els terminis de pagament establerts a la Llei 58/2003,
general tributària.
L'obligat al pagament pot ordenar la domiciliació de rebuts en el compte del que és titular.
Les despeses ocasionades per la domiciliació bancària, per la devolució de rebuts i/o altres
despeses de cobrament del deute aniran a càrrec de l'usuari.

