CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
REUNITS,
D’una banda, l’Il·lm. senyor Joan Manso Bosoms, president del Consell Comarcal de Ripollès,
degudament facultat per aquest acte, per acord adoptat pel Ple, en la seva sessió de data 21 de
novembre de 2017, assistit per la secretària de la corporació senyora Mireia Grau i Sadurní, d’altra
l’Il·lm. Senyor Enric Gràcia i Barba alcalde de l’Ajuntament de Planoles, degudament facultat per
aquest acte, per acord adoptat pel Ple, en la seva sessió de data 15 de gener de 2018, assistit pel
secretària de la corporació, senyora Laura Legares Cererols , i d’altra,
el senyor Ramon Moliner i Serra, president del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès,
degudament facultat per aquest acte, per acord adoptat per la Junta de Govern, en la seva sessió de
data 3 de novembre de 2017, assistit per la secretària del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, senyora Mireia Grau i Sadurní

MANIFESTEN:
1.- L’1 de gener de 1994 els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya van assumir l’exercici de
les competències delegades pels municipis del seu àmbit territorial en matèria de gestió, liquidació i
recaptació de tributs locals a la Diputació de Girona, que va cessar els seus serveis.
Des del 1996, els Consells Comarcals del Ripollès i la Cerdanya presten, ininterrompudament, el
servei de gestió, liquidació i recaptació dels tributs locals de l’IBI i de l’IAE, i la recaptació d’altres
tributs i ingressos de Dret públic, mitjançant el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès.
2.- La Junta del Consorci Servei Recaptació Cerdanya-Ripollès, en la seva sessió de data 25 de
novembre de 2009 va acceptar la renovació de la delegació de les facultats de gestió, liquidació i
recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic acordada pels diferents municipis
a favor dels Consells Comarcals del Ripollès i de la Cerdanya i, per extensió al propi Consorci,
d’acord amb el contingut del “Conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació
de tributs locals”. L’acceptació d’aquestes delegacions es van publicar als Butlletins oficials de la
província de Girona de dates 10.5.10, 17.5.10 i 15.6.10.
Després de més de 20 anys de prestar per delegació els serveis de gestió i recaptació als municipis,
es fa necessari modificar en part el conveni actualment vigent, a fi d’ajustar-lo a la prestació actual
del servei i a les diferents sol·licituds formulades pels ajuntaments. D’entre els canvis que
s’introdueixen al conveni hi ha:
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-

-

L’aplicació d’una taxa de cobrament diferent per aquells municipis que no vulguin bestreta
en concepte d’avançament de la recaptació
Les bestretes que s’atorguen en concepte de la recaptació de l’IBI i de l’IAE a raó del 80%
del que es va recaptar en voluntària l’exercici anterior, o del 40% de la recaptació en voluntària
obtinguda durant cada període de cobrança de l’IBI de l’any anterior pels municipis que cobrin
l’IBI de forma fraccionada, es pagaran mensualment a partir del gener.
D’aquells tributs dels que no es concedeix bestreta, el Consorci efectuarà, si correspon, un
lliurament a compte de la liquidació trimestral en el mes següent a cada mensualitat.
La repercussió dels costos de notificació i tramitació de la recaptació de les multes en període
voluntari i executiu als ajuntaments.

3.- L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local estableix que
és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels seus tributs propis, sens
perjudici de les delegacions que puguin atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit superior.
En el mateix sentit es pronuncia l’article 7 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 i l’article 42 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, que estableix que els municipis poden delegar en la comarca llurs facultats tributàries de
gestió, recaptació, inspecció i revisió.
4.- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic determina que
els convenis hauran de tenir una duració determinada que no podrà ser superior a 4 anys, si bé en
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen aquest conveni
podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva
extinció.
L’article 110.3 de la Llei 26/2010, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya determina que els convenis s’han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és
accessible des del Portal de la Transparència.
En conseqüència i reconeixent-se les parts concurrents la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a
l’atorgament d’aquest conveni i amb voluntat d’obligar-s

CONVENEN:

I. DELEGACIÓ. L’Ajuntament de Planoles renova la delegació a favor del Consell Comarcal, de
les facultats de gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic
del municipi, d’acord amb els pactes d’aquest conveni. L’esmentada delegació s’estén al “Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, l’ens mitjançant el qual els Consells Comarcals de la
Cerdanya i el Ripollès exerceixen les facultats delegades.
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II. FACULTATS DELEGADES. El Consell Comarcal, mitjançant el Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya-Ripollès, i d’acord amb els seus Estatuts, exercirà les facultats delegades de la competència
municipal següents:
a) La gestió, la liquidació i la recaptació de l’Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i
Rústica i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, en l’àmbit d’allò que disposen els articles
77.1 i 91.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
b) La recaptació en període voluntari i/o en via de constrenyiment dels altres tributs i ingressos de
dret públic municipals, objecte de padró, matrícula o registre i també els resultants de liquidacions
que l’Ajuntament encomani expressament al Consell Comarcal.
L’abast de la delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic municipals que es
detallen a l’ANNEX d’aquest conveni. No obstant això, la relació continguda a l’annex adjunt
podrà ser ampliada o reduïda, si s’adopta el pertinent acord per l’òrgan de govern municipal,
competent a l’efecte, el qual haurà de ser degudament notificat al Consell Comarcal del Ripollès
i al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès i acceptada per aquests ens.

III. ÀMBIT DE LA DELEGACIÓ DE L’APARTAT a) DEL PACTE II. La gestió, la liquidació
i la recaptació de l’Impost Sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Rústica i de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, en l’àmbit d’allò que disposen els articles 77.1 i 91.2 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exercirà d’acord
amb el que disposa aquesta Llei, la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i
l’Ordenança general de gestió, liquidació i recaptació del Consorci Servei de Recaptació CerdanyaRipollès.
A tal efecte, l’Ajuntament haurà de comunicar al Consorci, durant els 15 primers dies del mes de
gener de cada anualitat en curs, el tipus impositiu en vigor d’aquests impostos, (IBI i IAE).
Si en un exercici concret l’ajuntament sol·licita actualització de valors cadastrals a la Gerència
Territorial del Cadastre de Girona, el termini màxim per a comunicar els tipus impositius de l’IBI al
Consorci serà l’1 de març de l’exercici en què han d’aplicar-se.

IV. ÀMBIT DE LA DELEGACIÓ DE L’APARTAT b) DEL PACTE II. La delegació s’estén a
totes les funcions que corresponguin com a òrgan recaptador dels conceptes que figuren en l’apartat
b) del pacte II i que hagin estat objecte de delegació o encàrrec de gestió, i s’exercirà d’acord amb
allò que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei general tributària, el
Reglament general de recaptació i l’Ordenança de gestió, liquidació i recaptació del Consorci Servei
de Recaptació Cerdanya - Ripollès i d’acord, també, amb les clàusules següents d’aquest conveni.
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Aquesta delegació comprèn expressament la facultat de signatura de les providències de
constrenyiment i altres tràmits que resultin necessaris per a la gestió recaptadora, si bé per a la
subhasta d’immobles es requerirà l’autorització del/de la Sr./a Alcalde/ssa.

V. GESTIÓ DE COBRAMENT.
V.1. El Consell Comarcal, a través del Consorci, s’obliga a efectuar el cobrament en voluntària, en
els períodes següents:
1r període de cobrament: de l’1 de febrer a l’1 d’abril.
2n període de cobrament : del 15 d’abril al 30 de juny.
3r període de cobrament : del 15 de setembre al 15 de novembre.

En el 1r període de cobrament es recaptarà:
-

L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Altres taxes (excepte escombraries i guals), a elecció de l’ajuntament.

En el 2n període de cobrament es recaptarà:
-

El 100% o el 50% de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, a elecció de
l’Ajuntament, el qual ho comunicarà al Consorci abans del 15 de gener.
L’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, excepte els municipis que hagin efectuat
una revisió cadastral, que podran optar per fraccionar-lo com l’IBI d’urbana.
Escombraries domiciliàries i guals.
Altres taxes a elecció de l’ajuntament.

En el 3r període de cobrament es recaptarà:
-

El 50% de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica, si és el cas.
L’Impost sobre activitats econòmiques.
Taxa d’escombraries industrials i comercials.
Altres taxes a elecció de l’ajuntament.

En tot cas el Consorci s’obliga a mantenir informat a l’ajuntament de les incidències del procés de
recaptació, d’ofici o a petició del propi Ajuntament.
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V.2. L’Ajuntament per la seva banda, es compromet a:
a) Presentar al Consorci les llistes cobratòries i mitjans de cobrament, en el suport establert i
degudament actualitzats, en els terminis següents:
1r cobrament: fins el 15 de gener de cada exercici
2n cobrament: fins el 15 de març de cada exercici.
3r cobrament: fins el 15 de juliol de cada exercici.
b) Complimentar les peticions d’ampliació i aclariment de dades que li formuli el Consorci, i lliurar
les oportunes certificacions, així com resoldre en els terminis reglamentaris les propostes sobre
anul·lació d’instruments de cobrament i els expedients de fallits o incobrables que li proposi el
Consorci.
c) Col·laborar amb el recaptador, facilitant-li un local adient per a les diligències pròpies de la seva
funció.
VI. CÀRRECS. Els càrrecs d’exaccions en voluntària es formularan per l’Ajuntament al Consorci,
tenint en compte allò que es preveu en l’apartat V.2.a) anterior, de la forma següent:
1.- Plec de càrrec pròpiament dit, per triplicat, on constarà el període, conceptes i quantitats parcials
i totals.
2.- Llistes cobratòries o liquidacions en el suport establert i en la forma que els diferents Ajuntaments
acostumen a realitzar-les.
3.- També, i en casos molt especials, podran admetre’s llistats de cobrament de valors rebuts i
liquidacions directes en paper. En aquest supòsit s’estendran a màquina o amb impressió mecanitzada
i, en el seu cas, portaran les signatures necessàries per a la seva correcta tramitació.
4.- Respecte del cobrament en executiva, tots els valors que es vulguin carregar al Consorci hauran
d’haver estat prèviament notificats als contribuents (amb notificació individual o col·lectiva, segons
correspongui), de forma que ningú pugui al·legar no estar notificat o que la notificació és defectuosa.
El Consorci, en el termini de dos mesos a comptar del càrrec, podrà datar d’ofici i retornar a
l’Ajuntament els valors que manifestament apareguin no notificats o defectuosament tramitats, per
tal que l’Ajuntament esmeni els errors i defectes i els torni a carregar posteriorment.

VII. INGRESSOS I LIQUIDACIONS. Per tots els tributs excepte IBI i IAE que es regulen en
l’apartat següent, el Consorci efectuarà, si correspon, un lliurament a compte de la liquidació
trimestral en el mes següent a cada mensualitat. La liquidació trimestral, que s’efectuarà en el mes
següent a la fi del trimestre natural, es realitzarà respecte de tota la recaptació obtinguda tant en
període voluntari com en executiu durant el trimestre anterior, i s’abonaran a cada ajuntament els
imports que li pertoquin, prèvia deducció dels lliuraments a compte de la recaptació, de les
devolucions satisfetes per compte de l’entitat i de les taxes pel servei de recaptació.
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VIII. BESTRETES. Per tal de facilitar la tresoreria dels ajuntaments, el Consorci concedirà
bestretes, a les corporacions que ho sol·licitin, pel concepte de l’Impost sobre Béns Immobles de
naturalesa urbana i rústica i de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, en la forma següent:

Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana i rústica:
-

Els municipis que cobrin la totalitat de l’IBI en el 2n període de cobrament (15 d’abril a 30
de juny), percebran bestretes que es calcularan sobre el 80% de la recaptació en voluntària
obtinguda durant l’any anterior.
La liquidació s’efectuarà en el mes següent a la fi del període de cobrament en voluntària, i
es retindrà l’import de les bestretes que s’aniran pagant en els mesos que resten fins a final
d’exercici.

-

En els municipis que cobrin l’IBI de forma fraccionada en dos períodes de cobrament, les
bestretes es calcularan sobre el 40 % de la recaptació en voluntària, obtinguda durant cada
període de cobrança de l’IBI de l’any anterior.
La liquidació es realitzarà al final de cada període de cobrança.

Impost sobre Activitats Econòmiques:
-

En els municipis amb un import de recaptació en voluntària per quota municipal superior a
10.000 €, les bestretes es calcularan sobre el 80% de la recaptació obtinguda l’any anterior.
Les bestretes es faran efectives mensualment a partir del mes de gener.

IX. DEVOLUCIONS A CONTRIBUENTS. El Consorci efectuarà les devolucions als contribuents
pels ingressos indeguts dels impostos assenyalats en el pacte II.a) d’aquest conveni, les quals seran
deduïdes dels imports a satisfer per les liquidacions mensuals que es realitzin a l’Ajuntament.

X. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COBRAMENT.
a) En voluntària, l’equivalent al cost real aproximat del servei. S’estableixen dues modalitats:
 Ajuntaments que no sol·licitin bestretes (avançaments de la seva recaptació): 3,2 per cent de
la xifra recaptada
 Ajuntaments que sol·licitin bestretes de l’IBI i de l’IAE: 3,5 per cent de la xifra recaptada.
La sol·licitud ha de presentar-se al registre del Consorci abans de l’1 d’octubre de l’exercici anterior
al que hagi de pagar-se la bestreta. Aquesta sol·licitud es resoldrà per Decret de Presidència.
b) En executiva, la meitat del recàrrec de constrenyiment.
c) En el supòsit de cobrament en via de constrenyiment de valors no gestionats pel Consorci en
voluntària, la totalitat del recàrrec de constrenyiment.
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d) Els interessos de demora que tindran el mateix tractament que les taxes pel servei de cobrament
en executiva.
e) Recaptació en voluntària de multes i sancions administratives:
 El 15% del principal recaptat.
Es repercutirà a l’ajuntament l’import que es derivi de les despeses de notificació amb avís de recepció
de la denúncia i/o sanció tramitada (amb independència de la taxa pel servei de recaptació)
f) Recaptació en executiva de multes i sancions administratives:
 El 20% del principal
 100% sobre el recàrrec aplicat
 100% dels interessos de demora
En la liquidació de cada mes, el Consorci retindrà la taxa pel servei de cobrament, els recàrrecs i els
interessos de demora que li pertoquin.
En el cas que en la recaptació de l’IBI i l’IAE s’hagi optat per l’obtenció de bestreta, la taxa pel servei
de cobrament s’aplicarà sobre l’import de la bestreta, i tindrà la consideració de “a compte” de la
liquidació definitiva que s’efectuarà el mes de desembre. En aquesta liquidació definitiva es
calcularan i retindran la resta de recàrrecs i interessos de demora que li pertoquin.

XI. RENDIMENT DE COMPTES. El Consorci rendirà a l’Ajuntament el compte anual de gestió
recaptatòria dins del primer mes de l’any, referit a l’any anterior.

XII. FIANÇA. El Consorci queda rellevat de la prestació de fiança per respondre de la gestió
recaptatòria, sens perjudici de les garanties que pugui demanar als recaptadors o altre personal que
intervingui en la gestió del Servei.

XIII. DURACIÓ I EXTINCIÓ.
Aquest conveni tindrà una duració de 4 anys, a comptar des de la data de la seva formalització. No
obstant això, en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les parts que subscriuen
aquest conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys
addicionals o la seva extinció.
En cas d’extinció, qualsevol de les parts ha de comunicar a l’altra, abans del dia primer de juliol de
l’exercici corrent, la seva decisió de no continuar-lo l’any següent, cas en què a partir del 16 d’agost
de l’any de la denúncia, ja no es formularan ni s’admetran nous càrrecs.
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L’extinció del contracte obligarà al Consorci, a més de rendir el compte extraordinari i de realitzar la
preceptiva liquidació econòmica, a fer una liquidació total dels valors que encara estiguin en el seu
poder, fent-ne lliurament a l’Ajuntament.
Qualsevol modificació del contingut d’aquest contracte requerirà el mateix procediment seguit per a
la seva aprovació.

XIV. VALORS ENDARRERITS. Estaran compresos en aquest contracte els valors endarrerits, els
quals hauran de reunir les condicions següents:
a) Que no hagin prescrit, circumstància que certificarà l’interventor o el secretari - interventor, en el
moment d’efectuar el càrrec.
b) Si es tracta de valors que s’han de cobrar en període voluntari, es materialitzaran en la forma
assenyalada en el punt VI del present conveni.
c) Si es tracta de valors en executiva, s’haurà d’acompanyar la providència de constrenyiment i, a
més, cas de no ser valor en rebut, la corresponent certificació de descobert.
Els valors endarrerits que actualment obrin en poder d’altres Serveis de Recaptació hauran de reunir
els mateixos requisits assenyalats anteriorment.

XV. ALTRES SERVEIS I PRESTACIONS QUE REALITZA EL CONSORCI ALS
MUNICIPIS.
El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès prestarà a més, a l’Ajuntament, els serveis
següents:
- El Consorci Servei de Recaptació assumirà, sense càrrec pel municipi, els convenis i les accions que
el municipi tingui o pugui tenir concertades en el futur amb el Centre de Gestió Cadastral en ordre a
l’actualització del cadastre de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana i realitzarà, en tot
cas, els tràmits de modificacions i actualitzacions fins a la seva presentació al Centre de Gestió
Cadastral i, a tal efecte, l’Ajuntament faculta al Consorci per a formalitzar la documentació i el
conveni que correspongui amb aquell organisme.
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XVI- NORMATIVA SUBSIDIÀRIA.
En tot allò no previst en aquest contracte s’estarà a allò que disposa la Llei general tributària, les
normes del Reglament general de recaptació, les Lleis de Règim local i l’ordenança General de gestió,
liquidació i recaptació del Consorci Servei de Recaptació.
Així ho acorden els compareixents en representació de les seves respectives corporacions, i firmen el
present document en el lloc i data que figuren en la capçalera, en duplicat exemplar i a un sol efecte.

Joan Manso i Bosoms
President del Consell Comarcal
Comarcal del Ripollès

Ramon Moliner i Serra
President del Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya-Ripollès

Mireia Grau Sadurní
Secretària
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Enric Gràcia i Barba
Alcalde de Planoles

Laura Legares Cererols
Secretària

ANNEX AL CONVENI DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC.
L’abast de la delegació es concreta en els tributs i ingressos de dret públic municipals de es detallen
a continuació:
AJUNTAMENT DE PLANOLES

A)GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA:
IBI Urbana
IBI Rústica
IAE
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

B) RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA:
IVTM
Escombraries
C)RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA:
Contribucions especials
Quotes urbanístiques

Resta de tributs i ingressos de dret públic a elecció de l’Ajuntament i acceptació del Consorci Servei
de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
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