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INFORME CONJUNT SECRETARIA I INTERVENCIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 4.1.b) del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional, l’article 179.1. a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a petició de l’alcalde, i
en relació als expedients d’aprovació de l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
del tributs i altres ingressos de dret públic local que deroga l’anterior, així com les
modificacions de les ordenances fiscals reguladores de tributs números 2, 3, 5, 6 i 8, i en
l’exercici de les funcions reservades, els funcionaris d’habilitació nacional que subscriuen,
informen:
Primer.- Que la legislació aplicable respecte a la modificació de les corresponents ordenances
fiscals reguladores, ve recollida amb caràcter general a la secció 2 a del capítol III, Títol I, articles
15 a 19, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Segon.- Les modificacions proposades i que consten en l’expedient, són les següents:
1. Modificació de l’Ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre activitats
econòmiques.
S’afegeix a l’Annex de classificació de vies públiques la Pl M. Àngels Ollé, li és assignada la
categoria 5.
2.Modificació de l’Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre béns
immobles.
S’adapta la bonificació regulada a l’art 8è.11, pels immobles d’ús residencial destinats a
lloguer d’habitatge amb renda limitada per una norma jurídica, al nou protocol de gestió i
funcionament de la borsa aprovat per decret número 2022013150 de data 15/07/2022.
Es clarifiquen conceptes per a una correcte aplicació del recàrrec del 50% de la quota de l’
Impost sobre béns immobles.
3.Modificació de l’Ordenança fiscal
construccions, instal·lacions i obres.

número 5 reguladora de l’Impost sobre

Es modifica el redactat de la bonificació de la quota tributària per a la incorporació voluntària
de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum, amb la
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finalitat de definir amb claredat que aquesta bonificació correspon exclusivament a aquella
part de l’obra que estigui adreçada a la incorporació d’aquests sistemes.
3.Modificació de l’Ordenança fiscal número 6 reguladora de l’Impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
S’inclou al punt 2 de l’article 2on bis un nou supòsit de no subjecció incorporat per la Llei
orgànica de 2/2022, de 21 de març, de millora de les persones orfes víctimes de violència de
gènere.
Es modifica el redactat de l’article 10 relatiu a la bonificació “mortiscausa”, definint amb major
claredat els aspectes substantius i formals que la integren. Aquesta modificació respon la
necessitat d’acomodar l’actuació administrativa als principis d’eficiència i economia.
3. Modificació de l’Ordenança núm. 8 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
d’intervenció administrativa de les activitats.
S’adapta el text a la nova normativa vigent, la Llei 18/2020 de facilitació de l’activitat econòmica.
4. Aprovació d’una nova l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs
i altres ingressos de dret públic local, que deroga l’anterior ordenança general vigent.
El nou text agilitza els procediments administratius amb els canvis tecnològics produïts,
impulsa el funcionament electrònic, així com, amb la regulació de nous conceptes que
normativament han sorgit en els últims anys, alhora que, s’adapta a l’elaboració i posterior
aprovació de l’Ordenança de administració digital.

Tercer.- Que d’acord a l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a
la modernització del govern local, els acords d’imposició i ordenació dels recursos propis
requereixen per a la seva aprovació pel Ple de la corporació, la majoria simple del nombre de
membres presents.
Quart.- Que la tramitació dels expedients s’ajusta al que s’estableix l'article 16 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, integrant-se en els mateixos, les propostes, memòria explicativa de la
Regidora delegada d’Hisenda, així com, els informes legalment previstos i textos modificats
de les ordenances afectades.
Cinquè.- Que una vegada adoptats els acords provisionals de modificació de les ordenances
corresponents, per aplicació de l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
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que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposaran durant un
termini de 30 dies hàbils al tauler d’anuncis de la Corporació, amb publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i un diari dels de major difusió de la província,
a l’efecte que els interessats puguin examinar els expedients i presentar les reclamacions
que estimin oportunes.
Sisè.- Que finalitzat el període d’exposició pública, s’adoptaran els acords definitius que
procedeixin, en funció de les reclamacions presentades, i si aquestes últimes no es
formulessin, s’entendran definitivament adoptats els acords fins aleshores provisionals,
sense necessitat d’acord plenari, finalitzant l’expedient amb la publicació dels acords
definitius o del provisionals elevats automàticament a tal categoria i del text íntegre de les
ordenances o de les seves modificacions, de conformitat a l’establert a l’article 17.3 i 4 del
text legal esmentat a l’expositiu precedent.
Per tot això, tant l’Interventor com el Secretari que subscriuen, en l’àmbit de la seva
competència, emeten el present informe conjunt, que es sotmet a la consideració del Ple de
l’Ajuntament, a fi que adopti els acords que estimi més convenients.
Document signat electrònicament
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