
INFORME D'INTERVENCIÓ

Exp.:  2020/3448
Informe núm.: 473/2019
Assumpte: APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO ORDENANCES REGULADORES D'IMPOSTOS, TAXES I 
PREUS PUBLICS PER L'EXERCICI 2021

La proposta de modificació d'Ordenances Reguladores d'Impostos, Taxes i Preus Públics que hauran de regir 
per l'exercici 2021 està adaptat a les darreres modificacions legals, al Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 2/2004 de 5 de març (TRLRHL) i la Llei 58/2003 de 17 de desembre, 
General Tributària (LGT), i als seus reglaments de desenvolupament.

I. CONTINGUT

L'art. 15 del TRLRHL estableix que els Ajuntaments han d'acordar la imposició o supressió dels seus tributs, 
mitjançant l'aprovació de les Ordenances Fiscals reguladores i l'art. 16 de la mateixa Llei determina, entre 
d’altres, que els acords de modificació de les Ordenances han de contenir la nova redacció de les normes 
afectades, tal i com consta a la proposta que s’eleva al Ple, i les dates d'aprovació i entrada en vigor.

II. TRAMITACIÓ, COMPETÈNCIA I PUBLICITAT

L'art. 47 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), modificat per la Llei 57/2003 de 
Mesures per la modernització del govern local (LMMGL), ha eliminat la necessitat del vot favorable de la majoria 
absoluta dels membres de la Corporació per l'adopció d'acords relatius a la imposició i ordenació dels recursos 
de caràcter tributari, essent suficient en aquest moment l’adopció dels acords per majoria simple.

Els acords provisionals d'establiment, derogació i modificació de les Ordenances s'exposaran al públic 
mitjançant anunci en el BOP i al tauler d'anuncis durant el termini de trenta dies, durant els quals els interessats, 
de conformitat amb l’article 18 del TRLRHL, podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes. 

Segons preveu l’article 17 del TRLRHL els Ajuntaments de població superior a 10.000 habitants hauran de 
publicar els anuncis d’exposició al públic de les ordenances també en un diari de gran difusió. Acabat el termini 
d'exposició publica, sense haver-se produït reclamacions l'acord s'entendrà adoptat definitivament, sense 
necessitat de nou acord plenari, en cas contrari el Ple resoldrà les reclamacions.

Les Ordenances no entraran en vigor fins que s'hagi produït la publicació íntegra de la nova redacció dels 
articles modificats en el Butlletí Oficial de la Província, restant en vigor mentre no siguin modificades o 
derogades.

Contra l’aprovació definitiva de l’ordenança o la seva modificació, pot interposar-se recurs contenciós-
administratiu  en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la seva publicació en el BOP, d’acord 
amb el que preveu l’art. 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-
administrativa (LRJCA). No cap recurs de reposició atès que l’article 112.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) literalment indica que “contra les 
disposicions administratives de caràcter general no es pot interposar cap recurs en via administrativa”.

D'acord amb el que preveu l'art. 2.d) del Decret 94/1995 de 21 de febrer, d'assignació de funcions en matèria 
d'Hisendes Locals als Departaments de Governació i d'Economia i Finances, cal trametre els acords d'imposició 
de tributs, les corresponents ordenances reguladores i les seves modificacions, un cop aprovades 
definitivament.

III. OBJECTE DE LES MODIFICACIONS

Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals
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Respecte d’aquesta ordenança, que de conformitat amb l’article 12.2 del TRLRHL serveix per adaptar la 
normativa tributària al règim d’organització i funcionament intern de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, es 
produeix, en termes generals, una actualització i adaptació a la normativa vigent sense que, en cap cas, es 
contravingui el contingut material de dita normativa.

Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles

S’incorpora en aquesta ordenança l’exempció que, d’acord amb les sentències del Tribunal Suprem de data 
11 i 19 de maig de 2020, han de gaudir les Universitats respecte dels béns que constitueixin el patrimoni 
adscrit al compliment dels seus fins. Aquesta exempció, però, estarà condicionada a que les Universitat 
acreditin el compliment dels requisits exigits a l’article 80.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats.

S’introdueix en aquesta ordenança també la limitació temporal, a 5 cinc anys, del gaudi de la bonificació 
sobre l’impost als immobles en que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol. 

Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Es modifica l’ordenança en el sentit d’adaptar la redacció del preceptes dedicats a regular el període 
impositiu i l’acreditament de l’impost a la Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs de 13 de 
febrer de 2017, en relació a les transmissions de vehicles en què intervenen persones que es dediquen a la 
compravenda per indicar que si el vehicle s’adquireix en un exercici posterior a aquell en què va ser lliurat, 
l’adquirent ha de satisfer la quota de l’impost sense que sigui d’aplicació el prorrateig previst a l’article setè.

També es modifica el règim de bonificacions ja que es redueix la bonificació que gaudeixen els vehicles 
híbrids, que es fixa en el 50% i es manté el gaudi d’una bonificació del 75% pels vehicles 100% elèctrics. 
Per gaudir de la bonificació del 100% que s’estableix per als vehicles històrics (d’acord amb el Reial Decret 
1247/1995, de 14 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Vehicles  Històrics) els propietaris hauran de 
sol·licitar aquesta bonificació aportant la certificació de la catalogació com a tal per part de l’òrgan 
competent de la Generalitat, les característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici.

Ordenança fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor de terrenys de 
naturalesa urbana 

Seguint el pronunciament del Tribunal Constitucional en quant a la constitucionalitat de l’article 107.4 del 
TRLRHL, s’introdueix la prohibició de que la quota sigui superior a l’increment patrimonial obtingut pel 
subjecte passiu amb la transmissió.

Ordenança fiscal número 6 reguladora de l’Impost sobre construccions instal·lacions i obres

Respecte a aquesta ordenança, tal i com s’indica en la memòria de l’alcaldia i en la proposta de resolució 
que s’eleva al Ple, es procedeix a la separació i reordenació dels diferents supòsits tributaris. 

Ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals

És en aquesta taxa on es produeix una modificació quantitativa ja que s’incrementen les taxes, de forma 
lineal, en un 20%. 

Aquest increment de les quotes tributàries s’adopta, de conformitat amb l’article 25 del TRLRHL, a la vista 
de l’informe tècnic-econòmic emès per l’àrea de Medi Ambient que obra a l’expedient i en el que es posa de 
manifest que aquest augment, en cap cas, suposa que el grau de cobertura del servei mitjançant l’exacció 
de la taxa arribi al 100%. 

Igualment, la modificació de la ordenança fiscal contempla l’increment de reduccions per l’ús continuat del 
servei de deixalleria i per el procés de compostatge que passen del 20% al 25%. Aquesta mesura igualment 
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està quantificada a l’informe tècnic-econòmic de referència i se’n valora el seu impacte sobre els ingressos 
municipals per aquest concepte. 

Ordenança número 33 reguladora del Preu Públic per la prestació dels serveis d’assistència 
domiciliària i teleassistència 

En aquesta ordenança es procedeix a la revisió del text per tal d’adequar-la temporalment i s’esmena 
l’article 6.2 ja que l’import del preu públic que ha d’equivaldre al 53,68% de l’indicador de referència tal i com 
estableix l’article 4 de la ordenança. També es modifica la disposició final per tal d’adaptar-la temporalment. 
En cap cas es produeix una variació dels imports a liquidar o una modificació dels índex de referència.  

IV. CONCLUSIONS

Per tot l'exposat s’informa favorablement el projecte de modificació de les ordenances fiscals per l’any 2021.

Rubén Bustamante Iglesias
L’Interventor acctal. 

Arenys de Mar, signat electrònicament a la data que hi figura
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