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L’oficina de recaptació de la Diputació ubicada a la rambla Ferran de Lleida.

LaDiputació posa a prova el nou codi bancari
europeu amb700.000 domiciliacions
L’organisme de recaptació ha hagut d’adaptar el sistema de cobrament i el programa informàtic a la
normativa comunitària || Els rebuts bancaris inclouran un codi per consultar dades per internet

TRIBUTSADAPTACIÓALANORMATIVACOMUNITÀRIA

H.C./E.H.
❘ LLEIDA ❘ L’organisme de recap-
tació de la Diputació ha hagut
d’adaptar el sistema de cobra-
ment d’impostos d’uns 700.000
rebuts als nous codis bancaris
marcats per la Unió Europea,
que impliquen que els números
de compte tenen des de l’1 de
febrer 24 dígits en lloc de 20.
L’organisme va obrir ahir el ter-
mini per al pagament de l’im-
post de vehicles en efectiu i a fi-
nals de març posarà a prova el
cobrament domiciliat d’aquest
mateix impost sota la nova fór-
mula europea.Aquest sistema
ja pot utilitzar-se en les domici-
liacions i les transferències ban-
càries i respon a la voluntat de
la UE d’unificar la normativa de
pagaments a la zona comunità-
ria. Fonts de l’organisme de re-
captació van afirmar que durant
els últims mesos s’han dut a ter-
me proves per comprovar el fun-
cionament del sistema, encara
que la prova de foc la passaran
d’aquí tres o quatre setmanes.
També han hagut d’actualitzar
la configuració de les pantalles
per permetre l’entrada de més
dígits.

A banda de l’anomenat codi
IBAN (que consta de dos lletres
i dos dígits afegits als deu actu-
als), el nou sistema SEPA (Zona
Única de Pagaments en Euros en
les seues sigles en anglès) impli-
ca que la informació sobre l’im-
port del pagament que apareix
en els rebuts únicament podrà
ocupar 140 caràcters (davant
dels 600 actuals), la qual cosa
redueix dràsticament les dades
que es puguin facilitar al contri-
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buent. El passat mes de novem-
bre la Diputació va xifrar en uns
225.000 euros el cost total d’en-
viar per correu als contribuents
la informació que fins ara figu-
rava als rebuts bancaris. L’orga-
nisme de recaptació ha optat fi-
nalment per aprofitar l’espai que
deixen els 140 caràcters (els ma-
teixos que permet la xarxa so-
cialTwitter en cadamissatge) per
tal d’introduir un codi de refe-
rència que remeti a la seua pà-
gina web d’internet, de mane-
ra que puguin tenir accés a la in-
formació al voltant del rebut
bancari amb aquesta consulta
posterior.

Els usuaris de
l’oficinavirtual es
dupliquen i
estalvienmigmilió

■ L’oficina virtual de l’or-
ganisme de recaptació va
registrar el 2012 un total
de 8.965moviments,men-
tre que al llarg de l’any
passat van ser 16.213, co-
sa que suposa un augment
demés del 80%del volum
d’usuaris.

L’organisme ha dut a
terme un estudi de les im-
plicacions d’aquest incre-
ment de l’ús de l’oficina
virtual i ha arribat a la con-
clusió que suposa un estal-
vi de fins a mig milió d’eu-
ros per als contribuents.

Recaptació compta amb
10 seus repartides en gai-
rebé totes les comarques
de Lleida amb uns 90 em-
pleats en plantilla. A
aquestes s’hi han d’afegir
unes altres tres, operatives
un dia a la setmana en tres
municipis més coincidint
amb els dies demercat set-
manal al Pont de Suert,
Sort i Bellver de Cerda-
nya.

L’oficina virtual s’està
convertint en una seumés,
un instrument l’ús del qual
anirà probablement a l’al-
ça i encara més tenint en
compte que part de la in-
formació tributària estarà
disponible al web.

El tràfic d’heroïna incrementa en
plena crisi davant de la cocaïna
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Sant Guim tirarà la passarel·la del
tren perquè la considera perillosa
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■ La modificació de la norma-
tiva de codis de compte ban-
caris també ha obligat a una
feina extra a l’àrea d’Economia
de la Paeria. Hi va haver algu-
na dificultat per adaptar el sis-
tema, però ja ha quedat resol-
ta de cara al primer gran co-
brament d’impostos domicili-
ats que fa l’ajuntament: la pri-
mera de les quatre quotes de
l’IBI, que està prevista per al 5
de març. Hi ha un total de

109.506 rebuts, dels quals
aproximadament uns 80.000,
tres quartes parts, estan domi-
ciliats al banc. Els següents càr-
recs de l’IBI seran els dies 5 de
juny, 5 d’agost i 6 d’octubre.Hi
podria haver algun canvi més
en els següents càrrecs d’im-
postos (vehicles i escombrari-
es) previstos l’1 d’abril, per la
limitació a 140 caràcters als re-
buts, però encara està per veu-
re.

LaPaeria ja téenllestit el primer
càrrecde80.000 rebutsde l’IBI

ÒSCAR MIRÓN

Abocador il·legal a Sarroca de Lleida■Veïns de Sarroca de
Lleida han denunciat un abocament de residus urbans en
un solar municipal a la part posterior de les escoles.

BOMBERS DE LA GENERALITAT

❘ SORT ❘ Un autocar
desfrenat i sense
conductor es va
encastar ahir con-
tra la seu de l’arxiu
comarcal del Pa-
llars Sobirà, a Sort.
Els fets van ocórrer
a les quatre de la
tarda i no hi va ha-
ver ferits. Un tèc-
nic va revisar l’edi-
fici.

Un autobús

desfrenat

s’encasta contra

l’arxiu a Sort
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