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CONSULTA CIUTADANA PRÈVIA A LA CREACIÓ I MODIFICACIÓ
D’ORDENANCES FISCALS L’EXERCICI 2019 A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té la voluntat de procedir a la creació i
modificació de les Ordenances fiscals 2019
En aquest sentit, i de conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC), amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte per a la creació i
modificació de les Ordenances fiscals 2019, s’obre un període de consulta pública que
es durà a terme mitjançant la web municipal que abordarà els punts següents:
1) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
2) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
3) Els objectius de la norma.
4) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOLEN RESOLDRE AMB LES
MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN .
1. Quan als recursos dels municipis, l’ article 57 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en
endavant TRLRHL), possibilita als Ajuntaments exigir taxes per a la prestació de
serveis o la realització d’ activitats de la seva competència. En relació amb això, l’
article 20 del mateix text legal determina que en tot cas, tindran la consideració de
taxes les prestacions patrimonials que estableixin les entitats locals per a la prestació
d’ un servei públic o la realització d’ una activitat administrativa en règim de dret públic
de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de forma particular al subjecte
passiu, quan es produeix qualsevol de les circumstàncies següents:
a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.
b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva
reserva en favor del sector públic d’ acord amb la normativa vigent.

2. Pel que fa als impostos, l’article 59 del TRLRHL estableix els impostos que haurà
d’exigir l’Ajuntament, així com també els impostos que potestativament també podrà
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exaccionar l’Administració municipal, i, de tots ells, el TRLRHL preveu la possibilitat
d’establir modificacions dintre dels marges assenyalats en la normativa.
3. En aquesta proposta de modificació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, per a regir a partir de l’1 de gener de 2019, s’introdueixen
canvis en l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació dels tributs
municipals, en els impostos municipals i en les taxes municipals.

4. Aquestes modificacions venen motivades per la necessitat de resoldre les següents
problemàtiques:

4.1..

Adequació a la regulació normativa:

Actualitzar i adequar la regulació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació, així com la de determinades Ordenances fiscals dels impostos i de les
taxes, d’acord amb les modificacions legals i reglamentàries que es van produient,
dictades per l’Estat, tenint en compte l’evolució que aquestes modificacions
normatives comporten.

4.2.

Millorar la regulació dels beneficis fiscals:

S’introdueixen propostes de modificacions en la regulació dels beneficis fiscals
municipals com a conseqüència de l’evolució de la normativa legal i reglamentària,
principalment en els beneficis fiscals que s’estableixen com de potestativa aplicació
per part dels Ajuntaments, en el cas dels impostos. Així proposem la millora en la
regulació de les bonificacions en els vehicles històrics i en els vehicles que
cumpleixen uns determinats requisits mediambientals.
També en el supòsit de les taxes, es proposa un benefici fiscal en els
estacionaments dels vehicles els quals disposin d’etiqueta ambiental 0 “zero
emissions”.

4.3.

Adequació de tarifes:

A) Taxes
Pel que fa a l’exercici 2019, en el supòsit de les taxes, en general, es mantenen les
quotes vigents i, per tant, no es preveu cap increment. Com l’any passat és té molt
present l’impacte social dels serveis concrets, la contraprestació dels quals
conformen el conjunt de taxes municipals.
No obstant, si que es contempla una nova tarifa en l’Ordenança fiscal núm. 2.07
que regula la taxa per actuacions singulars de la Guàrdia Urbana, concretament,
es proposa una nova quota per l’expedició i renovació de la targeta d'arma d'aire
comprimit.
També es proposa una modificació en la regulació de l’Ordenança fiscal núm. 2.12
reguladora de la taxa per l’estacionament públic de vehicles,
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B) Impostos
Pel que fa als diferents impostos, tant els d’exigència obligatòria com els
d’exigència potestativa, es proposa la seva modificació, en funció de l’evolució de
la normativa estatal que pugui anar dictant l’òrgan competent. Per exemple, en els
supòsits de l’Impost sobre Béns Immobles o de l’Impost sobre l’Increment de Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
5. Una de les finalitats de la modificació de les Ordenances Fiscals es la de garantir els
ingressos per exercitar les competències que tingui asignades el municipi. La finalitat
primordial dels tributs es obtindre els ingressos necessaris per tal de sostenir les
despeses i serveis públics de la competència municipal.
6. En general, es pretén sistematitzar, clarificar o corregir en les ordenances vigents,
posibles problemes de redacció o adaptació a la realitat que hagin sigut detectades en
la tramitació diaria de la seva aplicació.
7. En concret, es pretèn modificar l’Ordenança general de gestió inspecció i recaptació
dels tributs municipals, així com, la de determinats impostos i taxes, per tal
d’actualitzar i adequar la regulació existent a la realitat social, junt amb les propostes
de modificació, la causa de les quals, ve donada per les modificacions legals i
reglamentàries que es van produïnt dictades per l’Estat.
8. Tanmateix es fa necessaria la creació de la nova tarifa en la taxa per actuacions
singular de la guardia urbana, relativa a l’expedició de documentació administrativa, en
concret, l’expedició i renovació de targetes d’armes d’aire comprimit, així com, la
modificació de la taxa per a l’estacionament públic, ja que és necessària una
adequació del redactat a les actuacions que es recullen en el Pla de Mobilitat urbana
sostenible de l’Hospitalet de Llobregat 2015-2020, adaptació a la normativa
medioambiental que han aprovat altres adminsitracions i a les directiius europees en
matèria de mobilitat sostenible i millora de la qualitat de l’aire.

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE L’APROVACIÓ D’AQUESTES MODIFICACIONS
En l’apartat anterior s’han assenyalat les causes que originen la necessitat de tramitar
aquestes modificacions de les Ordenances fiscals vigents.
Cal esmentar que els textos que es proposen de modificacions de les Ordenances
fiscals han d’estar definitivament aprovats i publicats al BOPB abans del meritament
dels diferents tributs.
Per tot això, pel que fa referència als impostos de veciment periòdic que es meriten,
per imperatiu legal, l’1 de gener de cada exercici, o de les taxes, respecte a les quals,
l’Ajuntament ha fixat el meritament en l’esmentada data, és necesari que els preceptes
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modificats es publiquin en el BOPB abans de l’1 de gener. En consequència la
tramitació de la modificació ha d’iniciar-se en aquest moment per a que pogui entrar en
vigor el proper exercici 2019.

OBJECTIUS BÀSICS DE LES MODFICACIONS
Tal com hem indicat als apartats anteriors, quan als objectius bàsics de les
modificacions proposades són:

-

L’adequació i actualització a l’evollució que es produeix en la regulació
normativa que afecta als tributs municipals.

-

La millora en la regulació dels beneficis fiscals aplicables als impostos,
principalment, dels que es poden establir potestativament per part dels
Ajuntaments, com per exemple, les modificacions de les bonificacions als
vehicles històrics i les bonificacions mediambientals en l’Impost sobre vehicles
de Tracció Mecànica.

-

L’adequació de les tarifes de l’Ordenança fiscal 2.07 que regula la taxa per
actuacions singulars de la Guàrdia Urbana, concretament, es proposa una
nova quota per l’expedició i renovació de la targeta d'arma d'aire comprimit,
amb l’objectiu de millorar en el correcte finançament de l’Administració.

-

La incentivació de mesures mediamentals amb l’establiment d’un nou supòsit
de no subjecció en el cas de l’estacionament quan el vehicle estigui classificat
en el registre nacional de vehicles de la Direcció General de Trànsit com a
vehicle de zero emissions, és a dir, que disposi de l’etiqueta 0 “zero emissions”,
així com la supressió de l’obligació d’exhibir els tiquets de pagament quan el
pagament s’efectúa telemàticament.

-

L’adequació a l’evolució de la normativa estatal que pugui anar dictant l’òrgan
estatal competent. Per exemple, en els supòsits de l’Impost sobre Béns
Immobles o de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana.

Es pot indicar, en síntesi, que les propostes de modificacions de les Ordenances
fiscals que regulen els impostos i les taxes per al 2019 es realitzan amb l’objectiu
principal d’efectuar una revisió de les que estan en vigor per a adaptar-les al principi
de la bona regulació i modificar els preceptes que podessin suscitar dubtes
d’interpretació o presentar desajustaments amb la realitat observada en la seva
aplicació.

.
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POSSIBLES
SOLUCIONS
ALTERNATIVES
REGULATORIES
REGULATÒRIES I INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS

I

NO

Actualment, dins de l’Ordenament jurídic estatal, on la competència de la normativa
legal radica en l’Estat, les entitats municipales han de tenir-ho en compte i adaptar la
seva normativa reglamentària a la dictada per l’Estat.
També s’ha de tenir en compte el sistema de finançament municipal en vigor, sense
oblidar la situació econòmica, on la crisi segueix afectant a un sector important de la
població del municipi.
En conseqüència, per part de l’Ajuntament ja s’ha intentat recollir les millors i més
actuals de les solucions a l’hora de proposar modificacions en les ordenances fiscals
municipals.
L’Hospitalet de Llobregat, 15 de maig de 2018
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