Acta del Ple
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Identificació de la sessió
Sessió: Sessió extraordinària Ple 22-04-2022
Ens: Ajuntament de Pradell de la Teixeta
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Lourdes Aluja Matas
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 22 d'abril de 2022
Hora d'inici: 15:04
Hora de finalització: 15:57
Lloc: Sala de plens
Assistents:
Sra. Antonia Cabré Barberà (Junts per Pradell)
Sr. Josep Mª Durán Rovira (Junts per Pradell)

Es fa constar que la Sra. Antònia Cabré Barberà, absent al municipi, es connecta al Ple de
manera telemàtica.
Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, l'Alcaldessa obre la sessió.
La Sra. Alcaldessa demana per raons d’urgència, de conformitat amb l'article 82.3 i 83 del Reial
Decret 2568/1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i l'article 51 del Reial Decret 781/1986, pel qual s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, votar la inclusió a l’Ordre del
dia d'una proposta d'acord d'aprovació provisional de modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i un acord
de designació del càrrec electe per la sol.licitud de subvenció de càrrecs electes del
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per l'any 2022.
Sotmesa a votació la inclusió d'aquests punts a l'ordre del dia del Ple municipal, per unanimitat
dels regidors assistents, s'aprova la dita inclusió.

ACORDS
1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ
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1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA
31-03-2022
1. SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 31-03-2022
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Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 31 de març de 2022, de la
qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les regidores disposen d’una
còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
Sotmesa a votació l'aprovació de l'esborrany de l'acta, s'aprova per unanimitat dels Corporatius

2.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, D'ADHESIÓ A L'ACORD MARC DEL SERVEI
D'ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES (LOT 1 i LOT 3)
2. PROPOSTA D'ACORD D'ADHESIÓ A L'ACORD MARC DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT
I MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT DE CÀRRECS ELECTES I
PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ ( LOT 1 I LOT 3)
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya
recorrent a la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa
previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el
denominat Acord marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part
de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les
necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les
actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
2.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat
la licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles,
de responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la
formulació del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva,
aquesta licitació. En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer,
es resolgué aprovar formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’
ACM, per tal de portar a terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’
assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del
corresponent expedient, amb número 2019.01
En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’aprova
definitivament l’adjudicació Lot 1 pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España, Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, Lot 3
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pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa
de defensa jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal en España.
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En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un període
inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà ésser
prorrogat per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells,
essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim.
En data 30 de gener de 2020, la Comissió executiva del CCDL, aprova definitivament la cessió
a favor de l’ACM de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2019.01), prèvia acceptació de l’ACM en la sessió del
Comitè executiu de data 27 de gener de 2020.
En data 19 de juliol de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la
primera pròrroga de l’Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances (Exp. 2019.01), per un
període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2022 fins a 31 de desembre de
2022.
3.- En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020
va acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp.
2018.07) amb destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda
Asociados, Correduría de Seguros, SL.
En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre
mesos, a partir de la mateixa data de signatura.
En data 1 d’octubre de 2020, la Comissió executiva del CCDL aprova definitivament la cessió
de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2018.07), prèvia acceptació de l’ACM en la sessió la
Comissió de Presidència de data 28 de setembre de 2020.
En data 22 de novembre de 2021 la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament
la primera pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances,
per un període addicional de 12 mesos, a comptar des del 27 de març de 2022.

Fonaments de dret
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en
relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de
contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
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Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord
marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya
aprovats per la Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de
contractant de l’entitat.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Que l'ajuntament de Pradell de la Teixeta s’adhereix a l’Acord marc del servei d’
assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de
Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta.
Segon.- Aprovar l’adhesió de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta a l’Acord marc del servei d’
assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01), i contractar les
Pòlisses que a continuació s’indiquen:
-Lot 1. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, per un import de 332,96 euros,
amb vigència des del 01/04/2022 al 31/03/2023, i amb possibilitat de prorrogar per períodes de
dotze mesos addicionals, sempre i quan estigui vigent l’Acord marc de referència.
-Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor de la
mercantil AIG Europe SA, per un import de 952,91 euros, amb vigència des del 01/06/2022 al
01/06/2023 i amb possibilitat de prorrogar per períodes de dotze mesos addicionals, sempre i
quan estigui vigent l’Acord marc de referència.
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 332,96 euros i de 952,91
euros que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2022, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 162.05 i 224.00.
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), també al
mediador Ferrer & Ojeda (pcladera@ferrerojeda.com), així com a la resta d’interessats que s’
escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

3.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA DE LA MILLORA
DE LA PLAÇA DELS VELLETS
3. ADJUDICACIÓ DE L'OBRA DE LA MILLORA DE LA PLAÇA DELS VELLETS
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
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Justificada la necessitat de contractar l’obra de la millora de la Plaça dels Vellets de Pradell de
la Teixeta
S’ha presentat el pressupost de la mercantil Construccions Pinatell SL per l'execució de l’obra
de la millora de la plaça dels Vellets per un import de 37.819,66 €, IVA exclòs i 7.942,13 € d'IVA
.
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Existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost: Partida: 01-1522-63100-01.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació
professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article
118.
L’art. 29.8 de la LCSP, regula la durada dels contractes menors.
- L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 1/2018
- L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al Registre
de Contractes del Sector Públic

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres de la millora de la Plaça dels Vellets a la
mercantil Construccions Pinatell SL amb NIF B55717003, vist que no s'han vulnerat les regles
de contractació fraccionant l'objecte d'aquest, de conformitat amb les següents condicions:

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
El termini es fixa en 3 mesos a comptar des de la data de signatura de l’acta de
replanteig de l’obra.
El preu del contracte es fixa en 37.819,66 € i 7.942,13 € d’IVA.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures
de conformitat amb l'art. 198 de la LCSP.
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de
l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com personal de l'Ajuntament.
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El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execució del contracte.

Segon. Autoritzar la despesa per import de 45.761,79€ IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 37.819,66€, pressupost net, i 7.942,13 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01-1522-63100-01 del
pressupost vigent, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de
conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer. Nomenar responsable del contracte al Sr. Jordi Mercadé Virgili, tècnic director de les
obres.
Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a
les àrees promotora i d'Intervenció.
Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
Sisè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

4.- PROPOSTA D'ACORD, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE LA CORPORACIÓ
4. PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA
CORPORACIÓ
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta aprovà la seva plantilla, juntament amb l’aprovació
del pressupost en data 19 de gener de 2022 i es va publicar al BOPT de data 27 de gener
de 2022, sense que el període d’exposició al públic s’hagi presentat reclamació, havent
esdevingut definitiva.
En la plantilla figuren com a places estructurals ocupades irregularment amb personal
laboral temporal que haurien d'estar ocupades per personal funcionari les següents:
-Escala Administració general – subescala Administratiu/va, grup C1
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Es tracta d’una plaça que tindria que estar ocupada per personal funcionari, per l'essència
de la naturalesa jurídica de les funcions a exercir, en compliment dels articles 92.3 LBRL i
9.2 TRLEBEP.
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Amb la finalitat que l’oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal, a l’
empara de Llei 20/2021, de 28 de desembre, s’incloguin les places estructurals ocupades
irregularment amb personal laboral temporal com a places de personal funcionari, cal
portar a terme la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament.
Aquesta modificació comporta:
a) Crear la següent plaça de personal funcionari:
Escala Administració general – subescala Administratiu/va, grup C1.
b) Amortitzar el lloc de treball de personal laboral d’administratiu/va, que es classifica com
a extingir.
Per part de l'alcaldia es va traslladar la necessitat de tramitació d’expedient de modificació
de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per la creació de les places estructurals
que haurien d'estar ocupades per personal funcionari i amortització de les places de
personal laboral, i es va determinar que un cop instruït l'expedient, es sotmetés a l'òrgan
competent per a la seva aprovació.
S’ha emès informe jurídic per secretaria intervenció sobre les places a crear i amortitzar, la
normativa aplicable i procediment a seguir.
També s’ha emès informe favorable d’intervenció en el que es fa constar que:

La modificació de la plantilla proposada no afecta al pressupost al crear-se i amortitzarse la plaça.
Que en relació amb la modificació proposada al Pressupost Municipal del present
exercici econòmic sí existeix consignació pressupostària suficient en el seu Capítol I.
Que el crèdit pressupostari sí és l'adequat a les obligacions que es deriven del
procediment intervingut.

L’expedient s’ha tramitat d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

Fonaments de dret
Els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
Els articles 126 i següents del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de
Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
L'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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L’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Els articles 26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment en ocasió de
l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i
eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses
de personal puguin superar els límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de
pressupostos generals d’aplicació.
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que haurà de
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei 7
/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment de l’art.
168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’
aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les
places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la
denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es
trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
Si amb posterioritat a l'aprovació del Pressupost, que comprendrà com a Annex la Plantilla de
personal, fora necessària la modificació d'aquesta Plantilla, el procediment per a l'aprovació de
la nova Plantilla de Personal serà el mateix que per a l'aprovació del Pressupost.
Si aquesta modificació de la Plantilla de Personal afectés als crèdits consignats, haurà de
modificar-se conjuntament el Pressupost, en cas contrari, no serà necessari.
El procediment per dur a terme la modificació de la plantilla és el següent:
- L'aprovació de la modificació de la plantilla municipal, haurà de ser prèviament informada per
Intervenció, i haurà de ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple.
- Aprovada inicialment la modificació de la plantilla, s'exposarà al públic, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinarlos i presentar reclamacions davant el Ple. L'aprovació es considerarà definitiva si durant el
citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un
termini d'un mes per resoldre-les.
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- A la vista de les al·legacions presentades i informades aquestes, si escau, el Ple de la
Corporació aprovarà definitivament la modificació de la plantilla, d'acord amb l'article 22.2.i) de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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- Aprovada la modificació de la plantilla, es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, dins del termini de trenta dies,
sense perjudici de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al Portal de transparència.
La competència per aprovar la plantilla de la Corporació és del Ple de la Corporació, tal i com
es desprèn de l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
L’art. 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei
dels ens locals estableix que la modificació de la plantilla no requereix la publicació de tota la
plantilla sinó únicament de l’abast concret de la modificació esmentada.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal d’aquesta Corporació
consistent en la creació de les places estructurals que haurien d'estar ocupades per personal
funcionari i amortització de les places de personal laboral, en el següents termes:
a) Creació de la següent plaça de personal funcionari:
Escala Administració general – subescala Administratiu/va, grup C1
b) Amortització del següents lloc de treball de personal laboral d’Administratiu/va, que es
classifica com a extinguir.
Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini els interessats podran
examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.
Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu
aquest acord d'aprovació inicial.

5.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
5. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 20 AL NÚM. 27
DE 2022
Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 20 al núm. 27 de 2022, amb
un total de 8.
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Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

30 de
2022Àrea
març
Resolució aprovació nòmines març 2022
0000020
Secretaria
de 2022
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31 de
2022març
Alcaldia
0000021
de 2022

COMUNICACIÓ D'OBRES SUBSTITUCIÓ DE DUES BIGUETES DE FUSTA I
REFORÇ AMB DUES BIGUES DE FERRO A L’IMMOBLE SITUAT AL
CARRER SANT MIQUEL 6 - Sr. J. C. B.

4
2022Àrea
d'abril
Proposta aprovació de factures 2Q de març 2022
0000022
Secretaria
de 2022
7
Liquidació definitiva de l'Impost de l'ICIO i de la taxa de llicències i
2022Àrea
d'abril
comunicacions urbanístiques per la substitució de dues bigues de fusta - Sr. J.
0000023
Secretaria
de 2022
C. B.
7
2022Àrea
d'abril
Designació de nous gestors a la plataforna EACAT
0000024
Secretaria
de 2022
8
2022Àrea
d'abril
Canvi titularitat nínxols 37, fila 1a i fila 2a
0000025
Secretaria
de 2022
1 2
2022Àrea
d'abril
Llicència obres canvi rajola terra bany 4 m2 Carrer Soldevila 7 - Sra. J. V. C.
0000026
Secretaria
de 2022
1 9
2022Àrea
d'abril
Convocatòria sessió extraordinària del Ple de data 22-04-2022
0000027
Secretaria
de 2022

Els Corporatius resten assabentats.
6.- PRECS I PREGUNTES
6. PRECS I PREGUNTES
Els Corporatius no formulen precs ni preguntes.
7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
7. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
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Mitjançant Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre (BOE de 9 de novembre), es va
adaptar el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes a la recent jurisprudència del
Tribunal Constitucional respecte de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Pradell de la Teixeta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F7BCF144E6A42999E2DD9FC1F363C60 i data d'emissió 26/04/2022 a les 10:15:22

La Disposició transitòria única d’aquesta norma estableix que els ajuntaments hauran de
modificar les ordenances fiscals per adequar-les al Reial Decret Llei esmentat.
BASE-Gestió d’Ingressos Locals de la Diputació de Tarragona ha facilitat un model d’
ordenança adaptat a les noves disposicions legals

Fonaments de dret
1.- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2
/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
2.- La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a
eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer-. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost
sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, d’acord amb el text que consta
a l’annex d’aquest acord.
Segon-. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així
com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.
Durant el període d’exposició pública d’aquesta ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’
expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’
exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Tercer.- L’acord definitiu serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
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8. PROPOSTA D'ACORD DE DESIGNACIÓ CÀRREC ELECTE PER A LA RETRIBUCIÓ DE
CÀRRECS ELECTES ANY 2022
Sentit de la votació
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Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
En el DOGC número 8651 de data 21-04-2022 s'ha publicat la RESOLUCIÓ PRE/1070/2022,
de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a
l'exercici 2022.
La compensació a percebre per cada ajuntament serà proporcional al percentatge de dedicació
de la persona electe. El pagament de les quotes empresarials que correspongui sempre seran
a càrrec dels ajuntaments. Cas de dedicació parcial, la compensació no superarà el 75% de la
fixada com a màxim.
Les sol·licituds s’han de presentar amb la determinació de les persones electes a les quals l’
Ajuntament ha d’abonar la retribució a càrrec de la compensació, especificant el NIF, el nom, el
càrrec, la data d’alta a la Seguretat Social, els mesos de la compensació sol·licitats i el
percentatge de dedicació (exclusiva o parcial) al càrrec

Fonaments de dret
RESOLUCIÓ PRE/1070/2022, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2022.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Presidència l’atorgament d’una compensació econòmica
per a la retribució del càrrec electe que s’indicarà, de conformitat amb la Resolució PRE/1070
/2022, de 4 d'abril.
Segon.- Determinar que la persona electe a la qual l’Ajuntament ha d’abonar la retribució a
càrrec de la compensació, és: Nom: Lourdes Aluja Matas; NIF: 39870727C ; Càrrec:
Alcaldessa. Data d’alta a la Seguretat Social: 01/05/2017; Mesos de compensació sol·licitats:
12; Percentatge de dedicació: 75%.
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyor Alcaldessa, aixeca la sessió a les
15.57 hores, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.

Secretari Interventor

Alcaldessa

Oscar-Ruben Presa Virgili

Lourdes Aluja Matas
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Annex 1 del punt 7

ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
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Article 1. Fonamentació jurídica de l’impost.
Aquest text s'aprova en exercici de la potestat reglamentària reconeguda als ens locals, -en la seva qualitat
d'Administració Pública de caràcter territorial-, en els articles. 4.1. a), b) i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, facultat específica dels articles 15.2 i 59.2 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que s'estableix
en els articles 104 a 110 d'esmentat text refós.
Article 2. Naturalesa i fet imposable.
1. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i directe, el fet
imposable del qual és l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesta a
conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret
real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats al llarg d’un període màxim de 20 anys. Per a
considerar-los de naturalesa urbana s’ha d’atendre el que s'estableix en la regulació de l'impost sobre béns
immobles, amb independència que els terrenys estiguin integrats en béns immobles classificats com de
característiques especials o que estiguin o no considerats com a tals en el Cadastre o en el Padró corresponent a béns
d’aquesta naturalesa.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior pot consistir en:
a) Un negoci jurídic mortis causa.
b) Un negoci jurídic inter vivos, sia de caràcter onerós o gratuït.
Article 3. Actes no subjectes.
No estan subjectes a l’impost:
a) L’increment de valor que experimenten els terrenys que tenen la consideració de rústics als efectes de l’impost
sobre béns immobles. En conseqüència, hi està subjecte l’increment de valor que experimenten els terrenys que
tenen la consideració d’urbans, als efectes de l’impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o
no inclosos d'aquesta manera al Cadastre o al padró de l’impost.
b) Els increments que es posen de manifest a conseqüència d'aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges
a la societat conjugal, d’adjudicacions que a favor seu i es realitzen en pagament d’aquestes aportacions i de
transmissions que es facin als cònjuges en pagament de les seves possessions comunes. Tampoc es produeix la
subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin
sigui el règim econòmic matrimonial.
c) L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris efectuada a conseqüència de la
dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible.
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d) Els increments que es posen de manifest amb ocasió de les adjudicacions als socis d'immobles de naturalesa
urbana dels quals és titular una societat civil que opta per la seva dissolució amb liquidació conforme al règim
especial previst en la disposició transitòria 19a. de la Llei 35/2006, reguladora de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, en redacció donada per la Llei 26/2014, de 27 de novembre.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Pradell de la Teixeta. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F7BCF144E6A42999E2DD9FC1F363C60 i data d'emissió 26/04/2022 a les 10:15:22

e) L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor dels seus socis
cooperativistes.
f)

Les transmissions de terrenys en les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris
inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del text refós de la Llei del sòl i
rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les
parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys que ha aportat,
l'excés d'adjudicació sí que estarà subjecte a l’Impost.

g) La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, per defunció de
l'usufructuari o pel transcurs del termini pel qual es va constituir.
h) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulta aplicable el règim
especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a
excepció dels terrenys que s'aporten a l'empara del que preveu l'article 87 i la disposició addicional segona de la
Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, quan no estan integrats en una branca d'activitat.
i)

Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions del negoci o d'actius
o passius, realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució
d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària.

j)

Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana fetes per una entitat de crèdit a favor d'una societat per a la
gestió d'actius, sempre que els esmentats immobles han estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de
deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions immobiliàries, a
l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.

k) Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre,
de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
l)

Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària a entitats participades directament o indirectament per dita Societat en almenys el 50
per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament
anterior a la transmissió, o a conseqüència d’aquesta.

m) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària, o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als
fons d'actius bancaris (FAB), a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre,
de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
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n) Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els esmentats fons d'actius bancaris durant
el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als
Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
o) Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzen a conseqüència de les operacions relatives
als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes
de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats
anònimes esportives.
p) Les transmissions de terrenys, respecte de les quals el subjecte passiu acredita la inexistència d'increment de valor
per diferència entre els valors d’aquells terrenys en les dates de transmissió i adquisició.
El subjecte passiu ha de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documenten la transmissió i
l’adquisició. Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició del
terreny es pren en cada cas el més gran dels valors següents: el que consta en el títol que documenta l’operació
o el comprovat per l’Administració tributària, sense que s’hi puguin computar les despeses o tributs que graven
les operacions.
Quan es tracta de la transmissió d’un immoble en què hi ha sòl i construcció, s’ha de prendre com a valor del sòl
el que resulta d’aplicar la proporció que representa, en la data de meritació de l’impost, el valor cadastral del
terreny respecte del valor cadastral total. Aquesta proporció s’ha d’aplicar tant al valor de transmissió com, si
s’escau, al d’adquisició.
Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu s’han d’aplicar les regles del paràgraf anteriors prenent, si
s’escau, pel primer dels dos valors a comparar assenyalats anteriorment, el declarat en l’impost sobre successions
i donacions.
En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat, per al còmput del nombre d’anys
al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor dels terrenys, no s’ha de tenir en compte el període
anterior a la seva adquisició. El que disposa aquest paràgraf no ha de ser aplicat en els supòsits d’aportacions o
transmissions de béns immobles que resulten no subjectes en virtut del que es disposa en els altres apartats
d’aquest article.
Article 4. Exempcions.
1. Estan exempts de l’impost els increments de valor que es manifesten a conseqüència dels actes següents:
a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es troben dins del perímetre delimitat com a Conjunt Historicoartístic, o han estat
declarats individualment d'interès cultural, segons el que s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del
patrimoni històric espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acrediten que han realitzat a càrrec
seu obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
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c) Les transmissions fetes per persones físiques en ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor
hipotecari o garant d'aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recau sobre aquest
habitatge, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitza
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
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Així mateix, estan exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorren els requisits anteriors, realitzades en
execucions hipotecàries judicials o notarials.
Per a tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre de la seva
unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia
suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumeix el compliment d'aquest requisit. No obstant
això, si amb posterioritat es comprova el contrari, s’ha de girar la liquidació tributària corresponent.
A aquest efecte, es considera habitatge habitual el que està definit com a tal a l’article 41 bis de Reial Decret
439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de las persones físiques.
El concepte d'unitat familiar és el que es defineix a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de
les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de societats, sobre la renda de no residents i
sobre el patrimoni. A aquest efecte, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
2. També estan exempts de l’impost els increments de valor quan l'obligació de satisfer-lo recau sobre les següents
persones o entitats:
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertany el municipi, així com els organismes
autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i entitats locals.
b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en les quals s'integra el municipi, així com les seves
respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms de l'Estat.
c) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels
incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament
aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.
Per a gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades han de comunicar a l'Ajuntament l‘opció pel règim fiscal
previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en què
s'ha produït el fet imposable d'aquest impost.

d) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel text refós de la Llei
d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
e) Els titulars de concessions administratives reversibles respecte als terrenys afectes a aquestes concessions.
f)
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g) Les persones o entitats al favor de les quals s'ha reconegut l'exempció en tractats o convenis internacionals.
Article 5. Subjectes passius.
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1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini
a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que
adquireix el terreny o a favor de la qual es constitueix o transmet el dret real que es tracta.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini
a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que
transmet el terreny, o que constitueix o transmet el dret real que es tracta.
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, té la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que
adquireix el terreny o a favor de la qual es constitueix o transmet el dret real que es tracta, quan el contribuent és
una persona física no resident a Espanya.
Article 6. Successors i responsables.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària.
2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els
termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigeixen als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense
personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària.
Article 7. Base imposable.
1. La base imposable de l’impost està constituïda per l'increment real de valor dels terrenys de naturalesa urbana
posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.
2. Quan el terreny ha estat adquirit pel transmitent per quotes o porcions en dates diferents, es consideren tantes
bases imposables com dates d'adquisició, establint-se cada base de la següent forma:
a) Es distribueix el valor del terreny proporcionalment a la porció o quota adquirida en cada data.
b) A cada part proporcional, s'aplica el percentatge d'increment corresponent al període respectiu de generació de
l'increment de valor.
3. El valor del terreny en el moment de la meritació és el que s'estableix en les següents regles:
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a) En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la meritació és el que tenen determinat en
aquest moment a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.
No obstant això, quan aquest valor és conseqüència d'una ponència de valors que no reflecteix modificacions de
planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la citada ponència, es pot liquidar provisionalment
l’impost conformement a aquest valor. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’ha d’aplicar el valor dels
terrenys una vegada s'ha obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instrueixen, referit a
la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideix amb la d'efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests
valors s’han de corregir aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin, establerts a aquest efecte en
les lleis de pressupostos generals de l'Estat.
Quan el terreny, fins i tot sent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials,
en el moment de la meritació de l'impost, no té determinat el valor cadastral, l'Ajuntament podrà practicar la
liquidació quan el referit valor cadastral sigui determinat, referint aquest valor al moment de la meritació.

b) En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar l'import de
l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors dels drets esmentats, calculat
mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i, en particular, dels preceptes següents:
i. El valor de l’usdefruit temporal es considera proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per 100
per cada període d’un any, sense que mai pugui excedir el 70 per cent.
ii. En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor total del terreny
si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat augmenta, en la proporció
de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim del 10 per cent del valor total.
iii. Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini superior a trenta
anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una transmissió de plena propietat
subjecta a condició resolutòria.
iv. El valor dels drets reals d'ús i habitació és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor del
terreny sobre el qual s'han d’imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits
temporals o vitalicis, segons els casos.
v. El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor de
l'usdefruit, ús o habitació i el valor cadastral del terreny.
vi. Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s’han d’imputar pel capital, preu o valor que les
parts han pactat en constituir-los, si és igual o major que el que resulta de la capitalització a
l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest darrer si aquell preu fos menor. En cap cas el
valor així imputat no ha de ser superior al que tenen determinat en el moment de la transmissió
a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.
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c) En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny o del dret a
construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de superfície, el valor de referència és la
part del valor cadastral que resulta del mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi
ha, el que resulta d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en
el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes.
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En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, cal atenir-se, per tal d'establir-ne la proporcionalitat, al
volum màxim edificable segons el planejament vigent.
d) En els supòsits d'expropiació forçosa, el valor de referència és la part del preu just que correspon al valor del
terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas preval aquest últim
sobre el preu just.
e) En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries del dret civil de Catalunya, cal aplicar les
normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest
darrer supòsit, cal liquidar l'impost pel domini ple.

4. La base imposable es calcula aplicant sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, el coeficient que
correspon segons el període de generació de l’increment de valor establert per a cada període de generació, el previst
en el següent quadre:
Període de generació

Coeficient

Inferior a 1 anys

0,14

1 any

0,13

2 anys

0,15

3 anys

0,16

4 anys

0,17

5 anys

0,17

6 anys

0,16

7 anys

0,12

8 anys

0,10

9 anys

0,09

10 anys

0,08

11 anys

0,08

12 anys

0,08

13 anys

0,08
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14 anys

0,10

15 anys

0,12

16 anys

0,16

17 anys

0,20

18 anys

0,26

19 anys

0,36

Igual o superior a 20 anys

0,45

Atès que els coeficients màxims s’actualitzen anualment mitjançant norma de rang legal, si algun dels coeficients
aprovats en aquesta ordenança resulta superior al nou coeficient màxim legal, serà d’aplicació directa el coeficient
legal màxim, fins l’entrada en vigor de la modificació de l’ordenança en què s’aprovi un nou coeficient .
5. Quan, a instància del subjecte passiu, es constata que, seguint les regles de valoració establertes apartat p de
l’article 3 d’aquest ordenança, l’import de l’increment de valor és inferior a l’import de la base imposable
determinada d’acord amb el previst al paràgraf anterior, es pren com a base imposable l’import de l’increment de
valor, obtingut per la diferència entre el preu de transmissió i el d’adquisició del terrenys.
Article 8. Tipus de gravamen, quota íntegra i quota líquida.
1. El tipus de gravamen és el següent:
-Entre 1 i 5 anys: 29,37
-Fins a 10 anys: 28.32
-Fins a 20 anys: 26,3
-Fins a 20 anys: 23,08
2. La quota íntegra resulta d’aplicar sobre la base imposable del tribut el tipus de gravamen.
3. La quota líquida resulta d’aplicar sobre la quota integra les bonificacions establertes en aquesta ordenança.
.Article 9. Període de generació i meritació.
1. L'impost es merita:

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
 Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta -  977828004 - Fax: 977828200 - C/el: aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
OSCAR RUBEN PRESA VIRGILI - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2022 a les 10:10:39 i Lourdes Aluja Matas - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2022 a les 10:12:06

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós sia lucratiu, entre vius o per causa de mort, en la data
de la transmissió.
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b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què té lloc la
constitució o la transmissió.
2. Quan es declara o es reconeix per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió
o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del
dret real de gaudi sobre aquest terreny, el subjecte passiu té dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest
acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que
la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifica que els interessats han
d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte
no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del
subjecte passiu de l'impost, no procedeix cap devolució.
Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no escau la devolució de l'impost pagat
i es considera com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, es considera l'avinença en acte de
conciliació i l’assentiment a la demanda.
En els actes o els contractes en els quals hi ha alguna condició, la seva qualificació s’ha de fer d'acord amb les
prescripcions contingudes en el Codi civil. Si és suspensiva, l'impost no es liquida fins que aquesta condició no es
compleix. Si la condició és resolutòria, l'impost s’exigeix, a reserva, quan la condició es compleix, de fer-se la
devolució oportuna, segons la regla de l'apartat primer.
3. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor que grava l'impost. Per a la
seva determinació hom pren els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de
què es tracta o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre
aquest terreny i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any. En el cas que el
període de generació és inferior a un any, es prorrateja el coeficient anual tenint en compte el nombre de mesos
complets, és a dir, sense tenir en compte les fraccions de mes. A aquests efectes es considera com a data de la
transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracta de documents
privats, la de la presentació davant l'Ajuntament.
b) En les transmissions mortis causa, la de defunció del causant.
c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret d'adjudicació que hagi esdevingut
ferm.
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta d'ocupació en aquells supòsits d'urgent ocupació dels béns afectats
i, el pagament o consignació del preu just en aquells supòsits tramitats pel procediment general d'expropiació.
e) En els supòsits de no subjecció, tret que per llei es disposa una altra cosa, per al càlcul del període de generació de
l’increment de valor posat de manifest en una posterior transmissió del terreny, es pren com a data d’adquisició,
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als efectes del que es disposa en el paràgraf anterior, aquella data en què es va produir l’anterior meritació de
l’impost.
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Article 10. Col·laboració i cooperació interadministrativa.
A l'efecte de l'aplicació de l'impost, en particular en relació amb el supòsit de no subjecció previst a la lletra p) de
l'article 3 d’aquesta ordenança i a la determinació de la base imposable mitjançant la consideració dels valors reals
d’adquisició i transmissió de l’immoble, l’Ajuntament pot subscriure convenis d'intercanvi d'informació i de
col·laboració amb la resta d’administracions tributàries.
Article 11. Comprovació de valors.
L’administració ha de comprovar els valors d’adquisició i de transmissió declarats pels obligats tributaris quan no són
els cadastrals i es presumeix que no s’han determinat en condicions de lliure mercat. Es considera especialment que
els valors no s’han determinat en condicions de lliure mercat quan els declarats deriven d’aportacions d’immobles
a societats de capital, entitats sense ànim de lucre i ens sense personalitat jurídica, i també quan es posen de manifest
en transaccions entre parts vinculades d’acord amb l’article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost
de societats. En aquests casos es consideren les transmissions com actes de comprovació prioritària a efectes del
tribut.
Article 12. Recàrrecs d’extemporaneïtat.
1. Si la presentació de la declaració s’efectua un cop transcorregut el termini previst a l'article següent, sense
requeriment previ de l'Ajuntament, s’han d’aplicar els recàrrecs següents:
a) Un 1 per cent més un altre 1 per cent addicional per cada mes complet de retard amb que es presenti la declaració

respecte al termini establert per a la presentació. En aquests supòsits s'exclouen l'interès de demora i les sancions.
b) Un 15 per cent quan s’efectua després dels 12 mesos següents al venciment del termini legal per a fer-ho. En

aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des de l’endemà al termini dels 12
mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en què es presenta la
declaració.
c) L'import d'aquests recàrrecs es reduirà un 25 per cent sempre que es realitzi l'ingrés total de l'import restant del
recàrrec i del total del deute de de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la declaració
extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei general tributària.
Article 13. Gestió de l’impost.
1. L’impost s’exigeix pel règim de declaració. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant l'Ajuntament la
corresponent declaració tributària. Aquesta declaració s’ha de presentar en els següents terminis, a comptar des de
la data en què es produeix la meritació de l'impost:
a) Quan es tracta d'actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils.

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
 Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta -  977828004 - Fax: 977828200 - C/el: aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
OSCAR RUBEN PRESA VIRGILI - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2022 a les 10:10:39 i Lourdes Aluja Matas - DNI ** (SIG) el dia 26/04/2022 a les 10:12:06

b) Quan es tracta d'actes mortis causa, el termini és de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte
passiu. Perquè pugui estimar-se la sol·licitud de pròrroga per l'Administració Tributària, la sol·licitud ha de
presentar-se abans que finalitzi el termini inicial de sis mesos.
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2. La declaració ha de contenir tots els elements de la relació tributària que siguin imprescindibles per a practicar la
liquidació procedent i, en tot cas, els següents:
a) Nom i cognoms o raó social del contribuent, o, si s’escau, del substitut del contribuent, número d’identificació
fiscal del subjecte passiu, i els seus domicilis, així com les mateixes dades dels altres intervinents en el fet, acte o
negoci jurídic determinant de la meritació de l'impost.
b) Si s’escau, nom i cognoms del representant del subjecte passiu davant l'Administració Municipal, número
d’identificació fiscal del representant, així com el seu domicili.
c) Lloc i notari que autoritza l'escriptura, número de protocol i data d'aquesta.
d) Situació física i referència cadastral de l'immoble.
e) Participació adquirida, quota de copropietat.
f)

Si s’escau, sol·licitud de beneficis fiscals que es consideren procedents.

3. En el cas de les transmissions mortis causa, s’ha d’acompanyar a la declaració la següent documentació:
a) Còpia simple de l'escriptura d’acceptació de l’herència o de la declaració d’hereus ab intestato, si n'hi hagués.
b) Còpia de la declaració o autoliquidació presentada a l'efecte de l'impost sobre successions i donacions.
4. Si l’interessat sol·licita la no subjecció al tribut per inexistència d’increment de valor, ha de declarar la transmissió,
així com aportar els títols que documenten l’adquisició i la transmissió.
5. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també estan obligats a comunicar a
l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 5.1 d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin produït per
negoci jurídic inter vivos, el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 5.1, l'adquirent o la persona a favor de la qual es constitueix
o es transmet el dret real de què es tracti.
6. A manca de presentació en termini de la declaració, l’Administració tributària pot iniciar el procediment de
liquidació de l’impost mitjançant la informació aportada per les comunicacions efectuades pels notaris. Aquesta
forma d’inici del procediment no exclou les sancions que poden correspondre a l’obligat tributari per incompliment
del deure de declarar.
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7. Les liquidacions de l'impost que practica l'Ajuntament s’han de notificar als subjectes passius amb indicació del
termini d'ingrés, expressió dels recursos procedents i altres requisits legals i reglamentaris.
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8. Les notificacions de les liquidacions i resta d’actes de comunicació s'han de practicar en el domicili assenyalat en
la declaració. No obstant això, la notificació es pot lliurar personalment, amb caràcter general, al mandatari portador
de la declaració.
9. L'ingrés del deute resultant de les liquidacions emeses per l’Administració s’ha de fer dins dels terminis establerts
a l'article 62.2 de la Llei general tributària.
Article 14. Règim sancionador.
1. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui
practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general
tributària, s’ha de sancionar segons disposa l'esmentat article.
2. La resta d'infraccions tributàries que es poden cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació
d'aquest impost es tipifiquen i sancionen d'acord amb el que preveu la Llei general tributària i normativa concordant.
Disposició addicional única. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació vigent
i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s’entén que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeix la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final única.
Aquesta Ordenança començarà a regir una vegada es publiqui l’aprovació definitiva al BOPB i continuarà vigent
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.
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