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Número de registre 2954

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Aprovació provisional modificació ordenances fiscals per al 2020

Anunci d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora núm. 13 de la taxa d’ocupació
de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat
lucrativa

L’Ajuntament, en sessió plenària extraordinària de data 29 de maig de 2020, va adoptar per unanimitat dels
membres presents, l’acord que es transcriu tot seguit:

Aquest  ajuntament està tramitant  la modificació de l’Ordenança fiscal  que regula la taxa d’ocupació de
terrenys  d’ús  públic  local  amb taules,  cadires,  tribunes,  taulats  i  altres  elements  anàlegs,  amb finalitat
lucrativa” –article 20.3.l)- del TRLHL.

Aquesta modificació es tramita atesa la voluntat del consistori de reactivar l’economia del municipi, un cop
s’ha  publicat  l’Ordre  SND/399/2020,  de 9  de maig,  per  a  la  flexibilització  de determinades  restriccions
d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla
per a la transició cap a una nova normalitat, en la que es preveu la possibilitat, per a les regions sanitàries
de Lleida i altres, de reobrir les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració, amb les
limitacions i condicions en ella regulades, d’ençà les 00.00 hores del dia 11 de maig de 2020, motiu pel qual
es creu pertinent la suspensió del cobrament de la taxa (ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules,
cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa” -article 20.3.l)- del TRLHL), en els
termes de l’informe de necessitats emès en data 22 de maig de 2020.

En el mencionat informe, es diu que segons la tipologia dels negocis a que va adreçada aquesta mesura i
les  circumstàncies  que es  donen en aquest  moment  al  municipi,  es  considera adient  la  suspensió  del
pagament de la taxa fins a 31-10-2020.

Fonaments jurídics
Informe  emès  d’acord  amb  l’article  172  en  relació  amb  el  contingut  de  l’article  175  del  Reial  decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.

La legislació i normativa aplicable és:

- Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)

- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat PEL Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril (TRLMRLC)

- Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRLHL)

- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS)
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- Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional,
establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició
cap a una nova normalitat

Els  articles  4  de  la  LBRL i  8  del  TRLMRLC  estableixen  que  una  de  les  potestats  que  correspon  a
l’Ajuntament és la reglamentària, i la matèria que regula l’Ordenança que ara es demana modificar regula
una matèria que és competència d’aquest Ajuntament.

En aquest sentit,  l’article 15 del  TRLRHL disposa que les entitats locals poden exercir  la seva potestat
normativa a través de l’aprovació de les respectives ordenances fiscals.

El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar la modificació per majoria simple, d’acord amb
l’article 17 del TRLHL en relació amb el que disposen els articles 22 LBRL, 52 TRLMRLC i 63 del ROAS.

L’article 61 del ROAS disposa que poden exercir la iniciativa per a la formació o la modificació d’ordenances
els òrgans dels ens locals en la forma establerta per la legislació que els regula, i en els municipis, a més,
els veïns pel seu compte i/o mitjançant les entitats o associacions, legalment constituïdes, que tinguin per
objecte la defensa i la protecció dels interessos dels ciutadans, així com que la iniciativa dels veïns no és
procedent en matèries alienes a les competències de l’ens local ni en les de caràcter tributari.

En els termes del que disposa l’Informe de la Direcció General de Tributs, de 19 de gener de 2018, sobre
l’impacte de la Llei 39/2015 en el procediment d’aprovació de les ordenances fiscal, es podrà “obviar” el
tràmit de consulta prèvia “por tratarse de una regulación parcial de la materia”.

La normativa d’hisendes locals no regula de forma específica un procediment per  suspendre tributs. El
TRLHL,  quan estableix  el  procediment  a  seguir  per  a  la  “Elaboración,  publicación  y  publicidad  de  las
ordenanzas fiscales”, es refereix tant a “l’establiment com a la supressió i ordenació de tributs i per a la
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes tributàries, així com a
les aprovacions i modificacions de les corresponents ordenances fiscals”.

El procediment per a la modificació de l’ordenança fiscal serà el regulat a l’article 17 TRLHL.

D’acord amb la Sentència del Tribunal Suprem núm. 4615/2013, de 23 de setembre de 2013, en el cas de
modificacions de les ordenances fiscals, és suficient amb la publicació del text modificat, sense haver-se de
publicar el text íntegre d’aquestes.

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent acord:

Part dispositiva
Primer. Aprovar inicialment la modificació del text de l’Ordenança fiscal que regula la taxa d’ocupació de
terrenys  d’ús  públic  local  amb taules,  cadires,  tribunes,  taulats  i  altres  elements  anàlegs,  amb finalitat
lucrativa” -article 20.3.l)- del TRLHL, amb la finalitat d’afegir-hi la següent disposició transitòria:

“De manera transitòria, se suspèn aquesta ordenança fiscal amb efectes de data 13 de març de 2020 i fins a
la data de 31-10-2020, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els
efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.

Segon.  Publicar  el  present  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  el  tauler  d’anuncis  de  la
Corporació, així com en el portal de transparència d’aquest Ajuntament, al web www. Rossello.cat.
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Tercer. Concedir audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient
i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial de la modificació
esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text modificat de l’Ordenança
fiscal s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el portal de transparència d’aquest
Ajuntament, al web www.rossello.cat.

Peu de recurs
Acte de tràmit no qualificat.

En cas que no es presentin al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. En aquest cas si es vol
impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma,
independentment del temps transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació de la resolució.
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