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1.- Josep López Ruiz (SIG) (Alcalde), 19/05/2021 12:59

PROPOSTA D’ACORD
Aprovació del procés de consulta pública prèvia a l'aprovació de les bonificacions
fiscals en l'Impost sobre Béns Immobles i en l'Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres.
Ha estat redactada memòria relativa a les bonificacions fiscals previstes per aquests
tributs.
Consta a l’expedient el corresponent informe de secretaria relatiu a la modificació de
les Ordenances fiscals corresponents.
També consta a l’expedient l’informe relatiu a la consulta pública prèvia emès per
secretaria.
De conformitat amb aquest informe es durà a terme el procés de participació ciutadana
consistent en la consulta pública prèvia, en els termes de la Guia de Participació
ciutadana en els processos normatius emesa per la Diputació de Girona.

AJUNTAMENT D'ULLÀ
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://ulla.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

En aquest sentit, la web municipal i el correu electrònic seran les peces angulars de la
consulta prèvia.

Per tot,
ES PROPOSA: Iniciar el procés de consulta pública prèvia, en els termes de la Guia de
Participació ciutadana en els processos normatius emesa per la Diputació de Girona.
Ullà en data de signatura electrònica.
L’Alcalde.
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1.- DAVID IZQUIERDO SANCHEZ (SIG) (Secretari - Interventor), 19/05/2021 13:20

INFORME
I.- Antecedents
De conformitat amb l’art. 83.4 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú i
donada la recent entrada en vigor del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la
transparència i el dret d'accés a la informació pública, en concret el que exposa l’art. 42
del citat text normatiu, l’aprovació de la bonificació fiscal interessada per la Junta de
Regidors ha de passar el corresponent procés de participació ciutadana, relatiu als
processos normatius que hi pugui haver en curs, com és el cas, ja que ens trobem
davant una modificació d’una ordenança fiscal per motius d’inclusió d’un nou article en
la mateixa, que implica una afecció econòmica suficient per fer la consulta prèvia.

AJUNTAMENT D'ULLÀ
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L’article 133, apartat primer, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), regula els tràmits de
consulta pública prèvia, audiència i informació públiques en el procediment
d’elaboració de normes amb rang de llei i reglamentàries.
L’esmentada llei estableix que, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o
avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública a través
del portal web de l’administració competent per demanar l’opinió dels subjectes i de
les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma,
sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de l’aprovació de la norma.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
El paràgraf segon de l’article 133 esmentat estableix que, sens perjudici de la consulta
prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti els drets i interessos
legítims de les persones, el centre directiu competent ha de publicar el text al portal
web corresponent, amb l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats i demanar
totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. Així mateix,
també es pot demanar directament l’opinió de les organitzacions o associacions
reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o interessos
legítims de les quals es vegin afectats per la norma i els fins de les quals guardin relació
directa amb el seu objecte.
La consulta, audiència i informació públiques regulades en l’esmentat article s’han de
dur a terme de manera que els potencials destinataris de la norma i els que hi facin
aportacions tinguin la possibilitat d’emetre la seva opinió. Per a això s’han de posar a la
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seva disposició els documents necessaris, que han de ser clars i concisos i han de reunir
tota la informació precisa per poder pronunciar-se sobre la matèria.
Es pot prescindir dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques que preveu
l’article 133 esmentat en el cas de normes pressupostàries o organitzatives de
l’Administració General de l’Estat, l’Administració autonòmica, l’Administració local o de
les organitzacions dependents o vinculades a aquestes, o quan concorrin raons greus
d’interès públic que ho justifiquin.
L’objecte del projecte de modificació de l’ordenança fiscal per introduir modificacions
té un impacte significatiu en l’activitat econòmica, ja que genera impulsa la protecció
del medi ambient, pot activar l’economia i implica una regulació nova amb .
D’altra banda, i de conformitat amb els articles 10, 61 i 62 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha avaluat la
necessitat d’afegir al deure de transparència el tràmit de la consulta prèvia amb la
finalitat de promoure la participació ciutadana en l’elaboració de l’avantprojecte /
projecte normatiu, i es considera que el contingut i l’abast de la norma projectada té
una reconeguda projecció externa que motiva l’exercici del dret de participació, per
l’apreciable i remarcable incidència que té en la gestió pública.
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Una vegada determinats els motius i objectius a assolir i, de conformitat amb l’article
133.4 de l’LPAC, emeto l’informe proposta següent:
En la tramitació d’aquest avantprojecte/projecte és necessari dur a terme els tràmits de
consulta prèvia prevista en l’article 133.1 de l’LPAC i d’audiència i informació públiques
previstes en el punt 2 del mateix article, tenint en compte que, en qualsevol dels casos,
la regulació proposada afecta directament els drets i interessos de possibles subjectes
passius dels tributs a modificar i de l’activitat i economia.
En aquest sentit caldrà seguir els passos establerts als preceptes citats, amb la pertinent
publicació dels documents que conformen l’expedient al web municipal i la realització
d’un procés de participació.
Ullà en data de signatura electrònica.
El secretari
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MEMÒRIA SOBRE BONIFICACIONS A L’IMPOST SOBRE CONTRUCCIONS,
INSTAL.LACIONS I OBRES MUNICIPAL I A L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

I.- Antecedents.
Per acord de la Junta de Regidors municipal de data 26.04.2021, es va acordar dur a
terme el procés pertinent per aprovar bonificacions a l’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres.
En concret es van aprovar dues bonificacions:
- La relativa a la realització d’obres o instal.lacions a edificis amb valor històric,
reconeguts així pel Pla d’Ordenació urbanística municipal (POUM) o pels ens
competents en matèria de patrimoni de la Generalitat de Catalunya o Estat.
- La relativa a facilitar l’activitat i millor constructiva al nucli antic, per millora de
façanes, implantació de noves activitats amb impacte econòmic, social o
cultural,...
- la relativa a l’autorització municipal per a la instal·lació de sistemes per a
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol.
- La relativa a facilitar l’accés a discapacitats.
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En concret es va aprovar aplicar un percentatge del 50% en la bonificació.
La quantia mínima de l’ICIO establerta per l’Ordenança a l’art. 5.3 en 60 euros, no es
modificarà un cop aplicades les bonificacions.
Per altra banda, darrerament s’ha valorat per l’equip de govern, la bonificació de
l’Impost sobre béns immobles, per la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic
o elèctric de l'energia provinent del sol i per famílies nombroses.
La idea inicial és bonificar-lo en un percentatge inclòs dins la regulació legal de l’impost
i per algunes anualitats concretes, des de la data en què la bonificació es sol·liciti. El
percentatge màxim legal és el 50%, i es pot adoptar per una o vàries anualitats.
Es partirà de la base següent:
 Bonificar 4 exercicis consecutius des de la data de sol.licitud
 Els percentatges seran el 40% de la quota íntegra el primer any; el 30% el segon;
el 20 el tercer i el 10% el quart.
 Es podran demanar, retroactivament, des de l’exercici 2017 fins a l‘actualitat,
ambdós inclosos.

ÓRGANO

EXPEDIENTE

MEM

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000124

Codi Segur de Verificació: a2bc12bf-be56-4bf1-a16f-9a108b048388
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_12599986
Data d'impressió: 05/07/2021 11:25:23
Pàgina 2 de 5

SIGNATURES

Ìa2bc12bf-be56-4bf1-a16f-9a108bÇ$sxgÎ

DOCUMENT

1.- Josep López Ruiz (SIG) (Alcalde), 19/05/2021 12:59

Respecte de la bonificació per famílies nombroses es considera oportú que s’aprovi una
bonificació del 30%, que no té caràcter retroactiu i que es tindrà en compte mentre la
família nombrosa mantingui aquesta condició, i el valor cadastral de la finca no
superior els 40.000 euros, ja que coneixent que el valor cadastral no és el valor real de
la finca, si que extrapolant aquest valor al mercat, les finques ja ostenten un valor
important. Podrà ser compatible amb la resta de bonificacions de l’IBI.
Finalment es considera oportú bonificar en un 30% la quota íntegra de l'impost a favor
d'immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades
d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració.
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud
del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

II.- Fonaments jurídics.
L’art. 103.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat mitjançant el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL, en endavant).
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2. Les ordenances fiscals podran regular les següents bonificacions sobre la
quota de l'impost:
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. (...)
b) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions i obres en les quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament
tèrmic o elèctric de l'energia solar. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà
condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració
competent.
La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant
d'aplicar, si escau, la bonificació a què es refereix el paràgraf a) anterior.(...).
e) Una bonificació de fins al 90 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels
discapacitats.
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Per altra banda, respecte de l’IBI la regulació de la bonificació és la següent, establerta
a l’art. 74.2 quàter, 4 i 5 de la LRHL:

2 quáter. Els ajuntaments mitjançant ordenança podran regular una bonificació
de fins al 95 per cent de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles en els
quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració.
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
(...)
4.- Les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 90 per cent
de la quota íntegra de l'impost a favor d'aquells subjectes passius que ostentin
la condició de titulars de família nombrosa.
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L'ordenança haurà d'especificar la classe i característiques dels béns immobles al
fet que afecti, durada, quantia anual i altres aspectes substantius i formals
d'aquesta bonificació, així com les condicions de compatibilitat amb altres
beneficis fiscals

5.- Les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 50 per cent
de la quota íntegra de l'impost per als béns immobles en els quals s'hagin
instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent
del sol. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les
instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la
corresponent homologació per l'Administració competent. Els altres aspectes
substantius i formals d'aquesta bonificació s'especificaran en l'ordenança fiscal.

III.- Motivació.
La decisió de bonificar i el percentatge són decisions discrecionals de l‘administració, si
bé, no per ser discrecionals han de ser mancades de fonament.
Hi ha hagut sol.licitud realitzades, a través de la pertinent instància, per part de
persones interessades en les bonificacions, i reunions per tal que aquestes es poguessin
aprovar o tenir en compte.
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No obstant caldrà dur a terme la pertinent consulta en termes de participació
ciutadana.
Las situació de crisi provada per l’inici de la pandèmia l’any 2020, crisi que encara a
data d’avui persisteix ja que la pandèmia és encara una realitat, han fet que
l’Ajuntament hagi decidit dur a terme polítiques per fomentar la creació d’empreses,
l’ajuda a les mateixes, l’assessorament, la motivació als emprenedors, ... amb el ViverCoworking Ullà.
La marxa de l’Ajuntament del nucli antic pot comportar una minva l‘activitat i, per tant,
es busca promocionar (amb la bonificació de l’ICIO) que es facin obres de rehabilitació i
millora de façanes, de implantació de noves activitats de l’àmbit cultural, social,
econòmic,...
Les sol.licituds es valoraran pel Ple municipal, per tal de considerar si és o no aplicable.
La derivada d’edificis catalogats es podrà atorgar directament per alcaldia, donada la
peculiaritat dels béns catalogats.
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Però encara és vol anar més enllà, es vol ajudar a nivell mediambiental en l’ajuda a la
implantació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric que aprofiten el recurs
natural existent i important al nostre entorn.
Respecte dels edificis catalogats, cal que el patrimoni quedi protegit; si a més en aquest
patrimoni es realitzen activitats culturals, d’esbarjo, econòmiques, ... o simplement es
millora, cal que des de l’Ajuntament aquest fet es valori positivament.
Per tant, efectivament hi ha un interès patrimonial, econòmic i ambiental en aquests
aspectes. En concret l’Ajuntament, es troba en un marc d’afavorir tots aquests aspectes:
-

amb la creació o ajuda a les empreses (el Viver-Coworking Ullà),
fomentar la creació de despesa per part de les persones que tenen capacitat
econòmica de gastar o invertir,
generar la necessitat de que hi hagi turisme o visites al municipi,
millorar el nucli antic per fer el municipi més atractiu encara,
mantenir i conservar un patrimoni especialment singular
la implantació d’uns sistemes que permetin un menor afecció al medi ambient i
un aprofitament de recursos naturals.
l’ajuda a persones amb discapacitat

Per tant són aquests aspectes i actuacions que està duent a terme l’Ajuntament les que
motiven l’aplicació d’aquestes bonificacions.

ÓRGANO

EXPEDIENTE

MEM

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000124

Codi Segur de Verificació: a2bc12bf-be56-4bf1-a16f-9a108b048388
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081000_2021_12599986
Data d'impressió: 05/07/2021 11:25:23
Pàgina 5 de 5

SIGNATURES

Ìa2bc12bf-be56-4bf1-a16f-9a108bÇ$sxgÎ

DOCUMENT

1.- Josep López Ruiz (SIG) (Alcalde), 19/05/2021 12:59

Respecte de la bonificació de l’ICIO per discapacitats, es considera pertinent per tal de
poder ajudar a les persones que es troben en aquesta situació, ja que és un fet
indiscutible des de la perspectiva de l’equip de govern.
Finalment respecte l’IBI caldrà estudiar el percentatge i les anualitats, tenint en compte
el percentatge màxim establert per Llei.
Respecte de la bonificació de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles en els
quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. En especial es tindrà en
compte que es trobin al nucli antic, hauran de ser activitats que fomentin l’accés, visita
turística, i la promoció econòmica, social o cultural del municipi. Caldrà que es justifiqui
en la sol.licitud el perquè es considera que l’immoble és mereixedor a la bonificació.
El percentatge a aplicar a cada bonificació haurà de tenir en compte el fet que no afecti
substancialment a les finances i ingressos municipals, per no deixar d’atendre
necessitats municipals.

IV.- Procediment.
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Es considera oportú dur a terme el procediment pertinent, fet pel qual es seguiran les
instruccions de secretaria.
Ullà en data de signatura electrònica.
L’alcalde

