Ajuntament d'Alfarràs
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
Expedient municipal número 56/2018
Ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Alfarràs per a l’exercici 2019 i següents
TRÀMIT
De conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenances fiscals de
l’Ajuntament d’Alfarràs per a l’exercici 2019 i següents, se substància una consulta pública, a través del
portal web de l’Ajuntament d’Alfarràs, per demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma.
DOSSIER
Objecte de la futura norma
Ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Alfarràs per a l’exercici 2019 i següents:
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1. Impost sobre béns immobles.
2. Impost sobre activitats econòmiques.
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
4. Impost de construccions, instal·lacions i obres.
5. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
6. Taxa per escombraries i clavegueram.
7. Taxa per cementiri.
8. Taxa per serveis educatius i culturals.
9. Taxa per serveis esportius i piscines.
10. Taxa per tramitacions administratives.
11. Taxa per servei de veu pública.
12. Taxa per ús especial del domini públic per empreses subministradores.
13. Taxa per guals i reserves a la via pública.
14. Taxa per ús especial del domini pública local.
15. Taxa per servei d’escorxador municipal.
16. Taxa per ús especial del domini públic per infraestructures.
17. Preu públic per falques publicitàries de l’emissora municipal.
18. General de contribucions especials.

Les Ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Alfarràs per a l’exercici 2017 i
següents vigents es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida
número 240, de data 16 de desembre de 2016, i BOP de Lleida número 215
de data 8 de novembre de 2017.
Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
Disposar dels recursos econòmics adients per finançar les despeses de
l’Ajuntament d’Alfarràs, en relació tant amb les despeses de la pròpia
organització com dels serveis que presta i de les obres que executa.
En aquest sentit, cal tenir present que tots els ingressos ordinaris o corrents
d’un Ajuntament ordinari es distribueixen de la següent manera: a) un 33%
dels ingressos corrents d’un Ajuntament ordinari corresponent a l’IBI urbana;
b) un 33% dels ingressos corrents d’un Ajuntament ordinari corresponent a la
Participació dels tributs de l’Estat (import que mensualment l’Estat abona a
cada Ajuntament); i c) la resta, un altre 33% dels ingressos corrents d’un
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Ajuntament ordinari corresponent a tots els altres tributs i ingressos
conjuntament, amb excepció dels ingressos de capital (subvencions) i
financers (deute públic).
Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Procedeix tractar durant l’últim quadrimestre de l’any l’expedient dels tributs
locals per a l’any següent, atès que la majoria d’aquests tributs s’acrediten l’1
de gener de cada any. En cas de que no s’aprovi cap modificació, continuaran
vigent les Ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Alfarràs per a l’exercici 2018 i
següents, en els termes publicats al BOP de Lleida.
Objectius de la norma
Disposar dels recursos econòmics adients per finançar les despeses de
l’Ajuntament d’Alfarràs, en relació tant amb les despeses de la pròpia
organització com dels serveis que presta i de les obres que executa.
En aquest sentit, cal tenir present que tots els ingressos ordinaris o corrents
d’un Ajuntament ordinari es distribueixen de la següent manera: a) un 33%
dels ingressos corrents d’un Ajuntament ordinari corresponent a l’IBI urbana;
b) un 33% dels ingressos corrents d’un Ajuntament ordinari corresponent a la
Participació dels tributs de l’Estat (import que mensualment l’Estat abona a
cada Ajuntament); i c) la resta, un altre 33% dels ingressos corrents d’un
Ajuntament ordinari corresponent a tots els altres tributs i ingressos
conjuntament, amb excepció dels ingressos de capital (subvencions) i
financers (deute públic).
Possibles solucions alternatives normatives i no normatives
De conformitat amb el principi de legalitat, no existeixen solucions
alternatives no normatives per tractar i regular les Ordenances fiscals de
l’Ajuntament d’Alfarràs.
Les eventuals solucions alternatives normatives engloben la possibilitat
d’incrementar o reduir els tipus de gravamen o quotes dels diferents tributs,
així com establir o modificar eventuals bonificacions, de conformitat amb el
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals. L’increment tributari suposa la
possibilitat de que l’Ajuntament presti més serveis o executi més obres; la
reducció tributària, el contrari, suposa la limitació econòmica de l’Ajuntament
en prestar serveis o executar obres.
TERMINI
Termini de presentació de les observacions: 16 d’octubre de 2018.
FORMA
Enviament d’observacions: secretaria@ajuntamentalfarras.cat
Alfarràs, 1 d’octubre de 2018
L’Alcalde,
Kleber Esteve Ramells
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