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L’adquisició d’un nou programa informàtic, com a instrument necessari per a la
modernització i millora en la qualitat dels serveis prestats, implica canvis i
exigeix establir nous conceptes i regles orientades a què el procés administratiu
sigui més eficient i s’adapti a les noves tecnologies.
Aquest fet, planteja modificacions en alguns dels textos de les Ordenances
fiscals, que permeten la introducció de millores, ajustos tècnics en els
procediments de gestió, recaptació i inspecció, així com, la clarificació de
conceptes per a una correcta aplicació de tributs.
Les modificacions proposades són les següents:
1) Ordenança número 1 general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic.
Es proposa aprovar una nova Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic que deroga l’anterior.
El text de l’ordenança vigent que es pretén derogar amb aquesta nova, es
va aprovar d’acord amb les eines i capacitats de gestió que en el seu
moment disposava la Hisenda municipal.
Amb l’avenç de les noves tecnologies, l’adquisició d’un nou programa
informàtic, el desenvolupament de la seu electrònica, la creació d’una nova
Oficina Virtual Tributària municipal, així com, l’elaboració i posterior
aprovació d’una Ordenança d’administració digital, fa que resulti necessari
la regulació de nous aspectes no contemplats fins ara, així com, l’omissió
d’altres que ja vénen regulats en la nova Ordenança d’administració digital
municipal. Per la qual cosa, ja no és suficient una mera modificació de
l’existent, sinó que, resulta del tot necessari elaborar una Ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de
dret públic, amb una de nova redacció. Es pretenen canvis profunds en els
procediments a fi de treure el màxim partit a aquestes noves tecnologies.
A grans trets, les principals característiques del nou redactat, són:
-Impulsa d’ofici els procediments.
-Adopta mesures perquè els procediments tributaris es vegin reduïts els
seus terminis o bé puguin tenir una resposta immediata.
-Agilitza les devolucions tributàries.
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-Pel que fa als beneficis fiscals, s’elimina la necessitat de reiterar la
sol·licitud per a la seva aplicació en exercicis futurs, un cop aquests han
estat concedits.
-Adopta mesures facilitadores del pagament de tributs, com el compte fiscal
i la simplificació de les formes de pagament.
-Regula nous conceptes en matèria d’ingressos de dret públic local, tals com
les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.
-Millora la seva estructura fent-la més simple i entenedora, a fi de facilitarne la seva comprensió i garantir la seguretat jurídica dels ciutadans.
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El nou text consta d’un preàmbul, 130 articles, una disposició transitòria,
tres disposicions addicionals, una derogatòria i una final.
2) Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Per tal d’aconseguir una major clarificació de conceptes per a una
correcta aplicació del recàrrec del 50% de la quota de l’Impost sobre
béns immobles d’ús residencial desocupats, s’afegeix un nou article el 7è
bis, i alhora s’elimina l’apartat c de l’article 7è, on fins ara es venia
regulant.
Aquest nou article és molt més ampli, alhora que recull en el redactat,
alguns aspectes que ja es venien aplicant.
Concretament, es regula la proporcionalitat en el càlcul del recàrrec en
els casos d’immobles sense divisió horitzontal, així com, la consideració
d’algunes de les causes justificades de desocupació contemplades en la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret de l’habitatge de la Generalitat
de Catalunya.
I finalment, s’inclou en la redacció el funcionament del registre, que
inclou tots aquells immobles que s’han declarat desocupats en caràcter
permanent, permeten als efectes oportuns.

3) Ordenança fiscal número 6 reguladora de l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana.
a) La Llei orgànica de 2/2022, de 21 de març, de millora de les persones
orfes víctimes de violència de gènere, inclou un nou supòsit de no
subjecció a l’Impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana, consistent en les transmissions a títol lucratiu realitzades en
benefici de filles, fills, menors o persones amb discapacitat subjectes a
pàtria potestat, tutela o amb mesures de suport per a l’exercici adequat
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de la seva capacitat jurídica. En definitiva, aquestes transmissions no
estan subjectes a l’import.
Aquest nou supòsit s’incorpora en un segon paràgraf al punt 2 de l’article
2n bis relatiu als actes no subjectes de l’Ordenança.
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b) 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.

El nou redactat està més ben estructurat, i introdueix millores per a una
correcta aplicació de les condicions a complir per al seu gaudiment, i
respon la necessitat d’acomodar l’actuació administrativa als principis
d’eficiència i economia.
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