
HISENDA.  Consulta  pública  per  l’elaboració  de  l’ordenança  general  de
gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic
local.

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  amb
l’objectiu  de  millorar  la  participació  dels  ciutadans  en  el  procediment
d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració de l’ordenança general
de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic, es
demana  l’opinió  dels  subjectes  i  de  les  organitzacions  més  representatives
potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

L’aprovació de la nova ordenança pretén adaptar els procediments de gestió,
recaptació i  inspecció dels  tributs i  altres ingressos de dret  públic  local  a les
noves tecnologies  per  tal  d’aconseguir  una gestió  més  eficient  de la  hisenda
municipal i estalviar tràmits i càrregues administratives als ciutadans.

A més, l’aprovació d’una nova ordenança, la qual deixarà sense efectes l’anterior
que es pretén derogar, ha de servir per tal d’adaptar-se a les noves previsions
legals que han sigut aprovades en matèria tributaria, les quals són d’aplicació
directa  en  virtut  dels principis de  jerarquia  normativa  i  de reserva  de  llei
tributària,  però  que tanmateix  es  considera  oportú  concretar  i  desenvolupar
d’acord amb el principi d’autonomia municipal.

b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.

Actualment, la gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret
públic local venen regulats per l’actual ordenança número 1, la qual es pretén
derogar en substitució de la nova ordenança que es vol aprovar.

L’antiga ordenança es va aprovar de conformitat amb les eines que en el seu
moment la hisenda municipal disposava, establint uns procediments d’acord a
les seves capacitats de gestió. No obstant, amb l’avanç de les noves tecnologies i
l’adquisició d’un nou programa informàtic que serà utilitzat pels departaments
de gestió tributària,  recaptació i  inspecció,  així  com amb el  desenvolupament
d’una nova seu electrònica en matèria tributària,  resulta necessari  l’aprovació
d’una nova ordenança que permeti establir uns procediments més eficients, tant
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des del punt de vista del ciutadà, eliminant càrregues i tràmits innecessaris, com
de la pròpia gestió municipal, establint circuits automatitzats.

En aquest sentit,  es considera que no és suficient una simple modificació de
l’antiga ordenança sinó que resulta  necessari  la creació d’una nova, doncs es
pretenen canvis  profunds en els  procediments a fi de treure el  màxim partit
d’aquestes noves tecnologies.

La  competència  per  l’elaboració  de  la  nova  ordenança  general  de  gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local es troba
prevista en l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i els articles 11, 12.2 i 15.3 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,
així com a l’article 5.3 i l’apartat 3 de la disposició addicional quarta de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, general tributària.

En virtut  dels  principis  de  jerarquia  normativa  i  de reserva  de llei  tributària,
l’aprovació de la nova ordenança resulta essencial per tal d’adaptar i concretar
les disposicions tributàries de caràcter estatal a les característiques concretes del
nostre Ajuntament.

c) Els objectius de la norma.

La modernització i millora en la qualitat dels serveis prestats per l’Ajuntament
implica canvis i exigeix establir nous conceptes i regles orientades a la millora de
l’eficiència  del  procés  administratiu  i  a  la  reducció  de  les  càrregues
administratives que s’imposen als ciutadans i, d’igual manera, a la reducció tant
dels costos directes com dels derivats de l'absència de qualitat en la prestació
que repercuteixen sobre els seus destinataris.

La nova Ordenança de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos
de dret públic local,  que deroga l’anterior,  ha de complir amb els principis de
bona  regulació,  en  particular  els  de  necessitat,  eficàcia,  proporcionalitat,
seguretat jurídica, transparència, i eficiència. De forma particular, en aplicació del
principi de transparència, l’Ajuntament ha de possibilitar l’accés senzill, universal
i actualitzat a les normes i documents administratius que afectin a les persones. 

En aplicació del principi  d’eficiència,  aquesta Ordenança  ha de tendir a evitar
càrregues administratives  innecessàries o accessòries,  millorant la  gestió  dels
recursos públics.
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En aquesta línia,  s’  ha d’aprofundir en l’agilització dels  procediments amb un
impuls cap al funcionament electrònic.  La nova ordenança ha d’apostar per la
iniciació  i  impuls  d’ofici  als  procediments,  així  com per  l’adopció  de mesures
perquè els procediments tributaris vegin reduïts els seus terminis o puguin tenir
una resposta immediata.  Cal garantir una major  agilització de les devolucions
tributàries que constitueixin ingressos indeguts, el seu reconeixement i la seva
transferència automàtica. Igualment, en el cas dels beneficis fiscals,  eliminar la
necessitat de reiterar la sol·licitud per la seva aplicació en exercicis futurs una
vegada concedits, si ho permeten les seves característiques. També cal adoptar
diverses mesures facilitadores del pagament de tributs, com el compte fiscal i la
simplificació de les formes de pagament impulsant el pagament per domiciliació
o el càrrec a compte i el pagament mitjançant targeta bancària.

Finalment, cal regular un procediment de gestió de les prestacions patrimonials
de caràcter públic no tributari, les quals suposen una novetat d’ençà l’aprovació
de  la   llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic  i  la
conseqüent modificació de l’article 20 del reial decret legislatiu 2/2004, per la
qual  s’afegia  un  apartat  6è  regulador  d’aquest  tipus  d’ingressos  de  caràcter
públic, en tant que aquest tipus d’ingrés de dret públic no es trobava regulat
actualment a l’antiga ordenança.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els procediments de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos
de dret  públic  han d’estar  necessàriament regulats  a  través d’una ordenança
municipal,  en virtut del principi d’autonomia local, doncs d’altra manera no es
poden  adaptar  les  previsions  contingudes  en  les  diferents  lleis  de  caràcter
tributari a les pròpies característiques i capacitats de la hisenda municipal. 

D’acord els principis constitucionals de  legalitat, jerarquia normativa, publicitat
de  les  normes  i  seguretat  jurídica,  no  es  contempla  cap  altre  solució  no
reguladora.
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