ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE SANT
JAUME DELS DOMENYS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries
en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la
pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió
dels ingressos delegats.
La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels ingressos
de dret públic.

APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:
-

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES:
1. Taxes per llicències urbanístiques (obres menors, majors, parcel·lació, connexió
clavegueram, guals)
2. Taxa de recollida d’escombraries
3. Taxa per a la prestació de serveis d’activitats culturals, esportives i d’ensenyament
4. Taxa pels drets de connexió a les xarxes generals de noves actuacions
urbanístiques
5. Taxa per publicitat
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
MULTES I SANCIONS
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació
d’ajornaments i fraccionaments de pagament.

d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les
facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en període
voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
-

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES:
1. Taxes per llicències urbanístiques (obres menors, majors, parcel.lació, connexió
clavegueram, guals)
2. Taxa de recollida d’escombraries
3. Taxa per a la prestació de serveis d’activitats culturals, esportives i d’ensenyament
4. Taxa pels drets de connexió a les xarxes generals de noves actuacions
urbanístiques
5. Taxa per publicitat
6. Taxa per llicències d’activitats
7. Taxa per llicències ambientals
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
MULTES I SANCIONS
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment.
L’expedició de diligències d’embargament.
L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora
i costes.
La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període executiu dels ingressos de dret públic.

APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (obres menors, majors, parcel·lació,

connexió clavegueram, guals)
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions,
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària,
pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició motivada
dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió
d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol·licitin
aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats per
l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es
derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els
procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del procediment
d’inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels
ingressos de dret públic.
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