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1. Presentació del document
En els termes de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), “Participació dels
ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments”,
prèvia aprovació d’una normativa s’ha d’obrir un període de consulta pública en el web
municipal per tal de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma. D’acord a l’article 133, la
consulta s’ha de centrar en les següents qüestions:
Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Així doncs, amb el present document es vol donar comptes de la consulta pública
prèvia a l’aprovació de la Modificació de les Ordenances fiscals municipals pel 2020,
que es va habilitar mitjançant el portal web de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat durant el període comprés entre el 20/05/2019 i el
31/05/2019, ambdós dies inclosos.

2. Descripció de la Consulta Pública.
2.1 Ubicació de la informació a l’espai web
A l'hora de fer la publicació a la pàgina web municipal, es determinà que la Seu
Electrònica seria l’espai on s’ubicaria el procés de consulta pública, com a garantia
d’integritat, veracitat i actualització dels continguts i de navegació i comunicació
segures.
En aquest mateix espai, s’habilit{ un espai dins l'apartat "Normatives municipals",
creant el nou epígraf (Ordenances municipals en procés de consulta pública).
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Per donar visibilitat al procés de consulta pública, s’ha ubicat la notícia de la consulta
en la portada web municipal mitjançant un bànner que adreçava de manera directa al
formulari de la consulta. El b{ner també s’ha ubicat als següents espais:
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Portal de Transparència Municipal
Pàgina web de Participació Ciutadana
P{gina web de l’Àrea org{nica de referència. En aquest cas, Hisenda i
Serveis Centrals
D’altra banda, per facilitar l’opinió i un millor coneixement de la matèria per part de la
ciutadania en general, es va posar a disposició, al mateix espai web de la consulta, el
següent document complementari:
Procés de consulta pública amb motiu de l'elaboració de l'Ordenances Fiscals 2020

2.2 Consulta pública al web
La consulta al web es va realitzar mitjançant tres qüestionaris amb la següent
estructura:
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2.2.1 Qüestionari 1 – Ordenances fiscals 2020

NOM I COGNOMS:
SEXE:

HOME

DONA

EDAT:
DISTRICTE / BARRI:
DNI:
CORREU ELECTRÒNIC:
Autoritzo
Dono la meva conformitat per a que les dades personals aportades s’incloguin als fitxers de
protecció de dades de titularitat municipal, amb l’única finalitat que em sigui tramesa
informació relativa a les activitats de la pròpia consulta.

ORDENANCES FISCALS 2020
D'acord amb allò que estableix l'article 133.1 de la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas”, s'ha d'obrir un
període de consulta pública, a través de la web municipal, respecte de diferents punts de les
normativa que es pretén aprovar (problemes que pretén solucionar, la necessitat i
oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions
alternatives).
Quin són els principals
problemes que es
volen solucionar amb
la modificació de
l’Ordenança general i
de les Ordenances
reguladores dels
impostos i les taxes ?

Avançar en un correcte finançament dels serveis realitzats per
aquest Ajuntament, finançats amb tributs, per tal de solucionar
l’assoliment d’una major cobertura dels costos dels diferents serveis
que presta l’Administració Municipal.
Actualitzar i millora de la cita o remissió a articles de la
normativa vigents que són aplicables .
Racionalitzar i aclarir l’abast de determinats beneficis fiscals i
normes de gestió que es regulen a les ordenances fiscals d’acord
amb les modificacions legals i reglamentàries que es van publicant
per part de l’Estat.
Regular i mantenir per el 2020 les quotes sense increment
relatives als impostos i taxes aprovades al 2019 donat que hi ha
serveis socials que es presten a gent que pateixen molta
vulnerabilitat econòmica.
Incentivar i adaptar a la normativa medi ambiental aprovada
per altres administracions i directrius europees en matèria de
sostenibilitat i millora de la qualitat de l’aire, a través de la creació i
racionalització de beneficis fiscals de naturalesa medi ambiental.
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Altres
Veu vostè necessària
aquestes
modificacions?
Assenyali els
principals objectius de
les modificacions que
es proposen de les
Ordenances fiscals?

SÍ
NO.
L’adequació i actualització a l’evolució 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’adaptació algunes taxes a la normativa medi ambiental
aprovada per altres administracions i directrius europees en matèria
de sostenibilitat i millora de la qualitat de l’aire, concretament la
incentivació de mesures medi ambientals amb l’establiment d’un
nou supòsit de no subjecció en el cas de l’estacionament de vehicle
de zero emissions.
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.
La millora, simplificació i aclariment de normes de gestió per
l’aplicació dels tributs regulats en determinades ordenances, per
exemple, la supressió de l’obligació d’exhibir els tiquets de
pagament quan aquest pagament s’efectua de forma telem{tica.
Adaptar a la normativa de l’Ordenança de mobilitat del municipi
i al Pla de mobilitat urbana.

Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)
Creu que hi ha
SÍ
solucions alternatives
NO
que no passen per la En el cas de contestar sí, explicar quines:
modificació de les
Ordenances
APORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
Aportació 1
Camp obert
Màxim 400 caràcters
Aportació 2
Aportació 3
Aportació 4
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En les cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar a
participacio.ciutadana@l-h.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.
2.2.2 Qüestionari 2 – Ordenança fiscal 2.11 reguladora de la taxa per aprofitament

especial de la via pública
ORDENANÇA FISCAL 2.11 REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE
LA VIA PÚBLICA
D'acord amb l'establert a l'article 133.1 de la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas”, s'ha d'obrir un període de consulta
pública a través de la web municipal respecte de diferents punts de la normativa que es
pretén aprovar (problemes que pretén solucionar, la necessitat i oportunitat de la seva
aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.
Quin són els principals
Racionalitzar i fer compatible l’aprofitament privat sobre la via
problemes a solucionar pública amb el seu ús general per part de la població.
què ha de regular
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)
l’ordenança?
Veu vostè necessària
SÍ
aquesta ordenança?
NO
Assenyali els principals
objectius de la futura
ordenança?

Controlar l’ocupació de la via pública.
Permetre l’aprofitament privat de la via pública.
Establir una exacció per l’ús privat de la via pública.
Evitar la sobre ocupació de la via pública.
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)

Creu
que
hi
ha
SÍ
solucions alternatives
NO
que no passen per En el cas de contestar sí, explicar quines: camp obert (màxim 400
l’ordenança?
caràcters)

APORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
Aportació 1
Camp obert (màxim 400 caràcters)

Aportació 2
Aportació 3
Aportació 4
En les cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar
participacio.ciutadana@l-h.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.

a
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2.2.3 Qüestionari 3 – Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’estacionament

públic de vehicles

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE
VEHICLES
D'acord amb l'establert a l'article 133.1 de la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas”, s'ha d'obrir un
període de consulta pública a través de la web municipal respecte de diferents punts de la
normativa que es pretén aprovar (problemes que pretén solucionar, la necessitat i
oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions
alternatives.
Quin són els principals
Adequar el redactat de l’ordenança per bonificar amb el 100%
problemes
a de la taxa a tots els vehicles amb l’etiqueta ambiental ECO.
solucionar que ha de
Suprimir l’obtenció del distintiu de “ vehicle verd” emès pel
regular l’ordenança ?
Servei de Mobilitat per als vehicles amb l’etiqueta ambiental ECO.
Altres
Veu vostè necessària
aquesta ordenança?

SÍ
NO.

Assenyali
els
Adequar l’ordenança a les directrius mediambientals
principals
objectius existents.
Bonificar tots els vehicles inclosos en la categoria
d’aquesta ordenança? ambiental ECO.
La racionalitzar els tràmits ciutadans.
Evitar gestions innecessàries als ciutadans.
Altres
Creu que hi ha
SÍ
solucions alternatives
NO
que no passen per En el cas de contestar sí, explicar quines:
l’ordenança?
APORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
Aportació 1
Camp obert
Màxim 400 caràcters
Aportació 2
Aportació 3
Aportació 4
En les cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar
participacio.ciutadana@l-h.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.

a
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2.2.4 Qüestionari 4 – Ordenança fiscal 2.13 reguladora de la taxa per la utilització

privativa o aprofitament especial del sòl, vol i subsòl de la via pública
ORDENANÇA FISCAL 2.13 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA
D'acord amb l'establert a l'article 133.1 de la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas”, s'ha d'obrir un període de consulta
pública a través de la web municipal respecte de diferents punts de la normativa que es
pretén aprovar (problemes que pretén solucionar, la necessitat i oportunitat de la seva
aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives.
Quin són els principals
Racionalitzar i fer compatible l’aprofitament privat sobre la via
problemes a solucionar pública amb el seu ús general per part de la població.
què ha de regular
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)
l’ordenança?
Veu vostè necessària
SÍ
aquesta ordenança?
NO.
Assenyali els principals
objectius de la futura
ordenança?

Controlar l’ocupació de la via pública.
Permetre l’aprofitament privat de la via pública.
Establir una exacció per l’ús privat de la via pública.
Evitar la sobre ocupació de la via pública.
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)

Creu
que
hi
ha
SÍ
solucions alternatives
NO
que no passen per En el cas de contestar sí, explicar quines: camp obert (màxim 400
l’ordenança?
caràcters)

APORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
Aportació 1
Camp obert (màxim 400 caràcters)

Aportació 2
Aportació 3
Aportació 4
En les cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar
participacio.ciutadana@l-h.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.

a
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2.3 Difusió de la consulta.
El període de la consulta pública amb motiu de la modificació Modificació de les
Ordenançes fiscals municipals pel 2020 va ser des del 20 de maig de 2019 fins el 31 de
maig de 2019, ambdós dies inclosos.
La consulta va estar habilitada en el web en la Seu Electrònica de L’Hospitalet, amb
banners informatius de la consulta al web principal de L’Ajuntament de L’Hospitalet,
al web de Participació, Hisenda i la Seu Electrònica.
2.4 Aportacions rebudes
S’han rebut dues aportacions sobre el Qüestionari 1 sobre la Modificació de les
Ordenançes fiscals municipals pel 2020

Aportacions
1.Eliminar el valor cadastral màxim per ser
beneficiari de la bonificació per família
nombrosa a l’IBI.
2.Subsidiàriament, adequar elevar el valor
cadastral m{xim d’immobles per tal de poder
ser beneficiari de la bonificació per a famílies
nombroses a l’IBI.

Resposta a les aportacions
En relació amb l’aportació formulada
respecte a la supressió o modificació del
valor cadastral màxim pel gaudiment de la
bonificació de l’IBI per famílies nombroses,
cal dir que es pot valorar i considerar l’estudi
d’aquest suggeriment.

Les aportacions rebudes han estat efectuades per una mateixa persona. Aquestes
aportacions han estat realitzades a l’últim apartat del qüestionari sobre la
Modificació de les Ordenançes fiscals municipals pel 2020

Maria Creu. Prieto Manzanares
Cap de Servei de Participació Ciutadana

L’Hospitalet de Llobregat, 13 de juny de 2019
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