
 
 

Pàgina 1 de 3 

 
Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 

presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 
Reguladora de la taxa per la prestació als municipis del Segrià del servei d’assistència de 
secretaria intervenció i assessorament (SAT) 
 
Article 1. Objecte 
 
Les competències del consell comarcal de supramunicipalitat, es a dir, de cooperació, coordinació 
o suplència, en relació amb els serveis municipals, tenen per finalitat complementar les limitades 
capacitats de gestió de la majoria d’ajuntaments, respecte dels serveis i altres funcions mínimes 
municipals. 
El Consell Comarcal ostenta legitimitat legal per exercir funcions de cooperació i assessorament 
als municipis que cal finançar mitjançant transferències finalistes de la diputació (segons conveni 
de col·laboració) i aportacions dels municipis interessats que els utilitzen. 
 
Article 2. 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 l’article 39 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; 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 als municipis del servei d’assistència de 
Secretaria Intervenció i assessorament, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les Normes de 
la qual s’atenen al que disposa l’article 152 de l’esmentat Text refós. 
 
Article 3. Fet imposable  
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat de prestació als municipis de la comarca del 
servei d’assistència de Secretaria Intervenció, en alguna de les següents modalitats: 
1.1 Activitat pròpia de les funcions de Secretaria-Intervenció com a titulars en places exemptes. 
1.2 Activitat puntual per situacions concretes esdevingudes per absència del titular de la plaça de 
Secretari-Interventor 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 en el Decret 
195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal 
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya en relació amb 
l’article 28 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. 
 
Article 4. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents els municipis de la comarca que sol·licitin i rebin les 
prestacions del servei d’assistència de Secretaria Intervenció. 
 
Article 5. Beneficiaris 
 
1. Podran demanar l’assistència els ens locals de la comarca del Segrià de menys de 20.000 
habitants. 
2. Tindran preferència per gaudir d’aquests serveis, per aquest ordre: 

a) Els ens locals eximits de disposar de la plaça de secretaria intervenció  
b) Aquells amb una població de menys de 1.000 habitants  
c) Les comissions circumstancials 
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3. Dins de cada grup de preferència, tindran prioritat els ens locals de menor població. 
4. En el supòsit que algun dels ens beneficiaris sol·liciti aquest servei i no pugui ser atès 
correctament, es podrà denegar raonadament la seva sol·licitud. També es podrà denegar en els 
supòsits següents: 

a) Quan tècnicament no es pugui portar a terme. 
b) Quan no se sol·liciti els servei adient. 
c) Quan no es disposi dels recursos suficients per portar-la a terme. 

La petició d’assistència formulada serà informada pel servei d’assistència tenint en compte 
l’interès públic concurrent per tal de determinar la forma i les circumstàncies pròpies de la 
prestació abans de ser autoritzada pel president de l’ens comarcal. Així mateix, per la denegació 
de la sol·licitud caldrà emetre informe justificatiu. 
 
Article 6. Reduccions i exempcions 
 
L’import d’aquesta taxa es podrà reduir o fins i tot exonerar en supòsits d’actuacions puntuals i 
prèvia justificació al respecte fonamentada en criteris genèrics de capacitat econòmica, a proposta 
del servei d’assistència municipal i mitjançant resolució de Presidència en aquells municipis que 
tinguin l’exempció de la placa de Secretaria Intervenció, havent d’abonar únicament el cost de les 
indemnitzacions per raó de servei, que seran normalment les relatives a dietes i despeses per 
desplaçaments. 
 
Article 7. Base imposable 
 
1. La base imposable d’aquesta taxa està constituïda per la suma del cost del servei d’assistència 
prestat i de les indemnitzacions per raó de servei, que seran normalment les relatives a dietes i 
despeses per desplaçaments. 
2. El cost per hora del servei prestat pel servei de secretaria-intervenció es fixa en 28,2 €/h 
Sobre aquest cost hora s’aplicarà a la quota  el següent coeficient: 

Població coeficient 
Inferior  a 500 habitants 0,2 

De 501 a 3.000 habitants 0,6 

De 3.001 a 5.000 habitants 0,8 

Més de 5.000 habitants 1 

3. Pel que fa a les indemnitzacions per raó de servei (dietes i desplaçaments), d’acord amb l’article 
157 del text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial 
decret legislatiu 781/1986, seran les mateixes que corresponguin al personal al servei de 
l’Administració de l’Estat. 
 
Article 8. Quota tributària 
 
La quota tributària ve determinada per la suma dels imports corresponents al servei d’assistència 
prestat i a les indemnitzacions per raó de servei. 
Per aplicar la tarifa corresponent a cada tram de població, es tindrà en compte l’existent segons la 
darrera xifra anual de població aprovada.  
 
Article 9. Acreditament 
 
La taxa s’acredita, i neix l’obligació de contribuir, una vegada prestat el servei pel/per la 
secretari/àriainterventor/a. 
 
Article 10. Ingrés de la taxa 
 



 
 

Pàgina 3 de 3 

 
Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 

presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

El pagament de la taxa s’efectuarà prèvia liquidació al venciment del període corresponent, que es 
notificarà degudament perquè hom procedeixi al seu ingrés en els terminis que assenyala el 
Reglament general de recaptació. El Consell Comarcal podrà compensar els deutes generats per 
aquesta taxa amb crèdits a favor del municipi afectat. 
 
Article 11. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i les sancions que els corresponguin en 
cada cas, hom s’ajustarà al que disposa la Llei general tributària. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en sessió 
celebrada el dia 3 de maig de 2013, entrarà en vigor el mateix dia de la publicació íntegra de 
l’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

Aquesta taxa és una refosa de l’ordenança fiscal publica publicat al BOPL número   243, 
de 19 de desembre de 2014 i al BOP número. 135, de 15 de juliol de 2016 . 
 
Data del refós.- Lleida, 17 de gener de 2017 
 
 


