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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del 29 de setembre de 
dos mil setze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-un de setembre de dos mil setze. Essent 
les vint hores, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els senyors que tot 
seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil, als 
efectes de fer sessió pública extraordinària en 1ª convocatòria, la qual es va convocar 
reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                                
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS 
RIEL AFONSO VIDAL 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
- PROPOSTA D’ACORD PER LA SOL·LICITUD D’UNA CONSULT A 
VINCULANT A LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D’IMPOSTOS SOBRE  EL 
CONSUM 
 

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 
 
- PROPOSTA D’ACORD PER LA SOL·LICITUD D’UNA CONSULT A VINCULANT 
A LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D’IMPOSTOS SOBRE EL CONSUM  – DIRECCIÓ 
GENERAL DE TRIBUTS  



 

 

2 

 

 
Vist que en data 4 d’abril de 1927, l’ajuntament de la Torre de Capdella va subscriure 
amb l’entitat denominada ENERGIA ELECTRICA DE CATALUÑA, SA, un contracte 
mitjançant el qual es cedia a la companyia el dret a ocupar una sèrie de terrenys i monts 
comunals a l’objecte que es poguessin millorar les explotacions hidroelèctriques i a 
l’execució d’obres als llacs de la zona, i com a contraprestació, la companyia elèctrica 
s’obligava a prestar uns determinats serveis, dels quals es concedia un preu de 
subministrament elèctric totalment bonificat fins un determinat consum elèctric mensual, 
i l’excés a un preu equivalent actualment a 0.0021 €/Kw/h 
 
Atès que des de l’1 de juliol de 2009 es va contemplar la liberalització de l’energia 
elèctrica, la companyia ENDESA ENERGIA va passar a ser la subministradora i qui 
factura el subministrament elèctric, que des d’aquell moment ha passat a facturar de 
manera diferent, aplicant a la part total del subministrament bonificat la quota de l’IVA 
sobre la base imposable calculada sobre preu de mercat, i a la part no bonificada, li 
aplica el IVA del mateix. 
 
Vist l’informe presentat pel bufet Cuatrecases Gonçalves Pereira i a l’empara del previst 
en els articles 88 i 89 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es pot 
formular una consulta de caràcter vinculat, en aquest cas, sobre la determinació de la 
base imposable, a efectes de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del subministrament 
d’energia elèctrica. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Facultar a l’Alcalde a sol·licitar una consulta de caràcter vinculant a la 
Direcció General de Tributs  en relació a la determinació de la base imposable, a 
efectes de l’Impost sobre el Valor afegit (IVA), del servei de subministrament d’energia 
elèctrica prestat per part d’una companyia elèctrica a l’ajuntament de la Torre de 
Capdella, així com als veïns del municipi, i perquè signi tota la documentació que sigui 
necessària per a dur a terme aquest acord 
SEGON.- Autoritzar al bufet Cuatrecases Gonçalves Pereira, i als seus lletrats Meritxell 
Yus, Javier Asensio i Héctor Gabriel de Urrutia, per que presentin aquesta consulta 
davant de la Direcció General de Tributs, en els termes que creguin oportuns. 
TERCER.- Notificar aquest acord a Cuatrecases. Gonçalves Pereira, ratificant l’encàrrec 
fet per Resolució d’Alcaldia núm. 16/2016 de 4 d’abril de 2016. 
 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint hores 
cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un cop 
aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
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I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 26 d’octubre de 2016 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


