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ANUNCI 

INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL 
D'AJUDA A DOMICILI

De conformitat en l'article 9.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL, en endavant), pel qual les 
Entitats Locals no podran reconèixer beneficis fiscals si aquesta possibilitat no està prevista 
en una norma amb rang de llei, a més de regulats en les corresponents ordenances fiscals.

D'acord amb l'obligació recollida a l'article 35 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual 
es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, que estableix 
que el resultat de les actuacions de control permanent es documentarà en informes escrits, i 
a tal efecte s’ha emès l’informe NÚN. II-A-2022-0126 de control financer permanent i 
panificable en relació al compliment normatiu de les bonificacions i exempcions regulades en 
les taxes durant l'exercici 2021.

Vist l’informe NÚN. II-A-2022-0126 de control financer que posa de manifest que en fa un ús 
incorrecte quan es reglamenten les bonificacions en les ordenances fiscals de les taxes, 
atès que no es regulen en funció de la capacitat econòmica, encara que el TRLRHL no 
contempla la possibilitat d'establir bonificacions per a les taxes, no obstant això, permet fixar 
una quota més reduïda tenint en compte criteris de capacitat econòmica dels subjectes 
obligats a satisfer-la. (article 24.4).

Vist que l’esmentat informe de control financer posa de manifest que es fa un ús incorrecte 
quan s’estableixen les exempcions en les ordenances fiscals de les taxes, atès que l’article 
21.1 del TRLHL, determina com a únics supòsits d'excepció a l'Estat, les comunitats 
autònomes i les entitats locals respecte a les taxes per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions 
que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana 
o a la defensa nacional.

Vist que les ordenances fiscals son normes jurídiques de rang reglamentari aprovades 
conforme al procediment establert en l’article 17 del TRLHL, i en el cas de les taxes la seva 
ordenació s’ajustarà als articles 20 a 27 del TRLHL. Atès que es posa de manifest que a 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
SOCIAL D'AJUDA A DOMICILI s’han ordenat bonificacions i exempcions contràries a la llei, i 
aquestes han tingut un impacte econòmic sobre la Hisenda Municipal, vulnerant els principis 
legals de la quantificació del fet imposable i en general sobre l’autonomia financera i 
capacitat recaptatòria de l’Ajuntament.

Vist les recomanacions de modificar aquesta ordenança a l’afecte d’adaptar l’ordenança 
fiscal al que estableixen els preceptes legals i en concret respecte a la possibilitat d'establir, 
modificar i suprimir exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions i altres beneficis o els 
incentius fiscals, que de conformitat amb l'article 9.1 del TRLRHL, les Entitats Locals podran 
reconèixer beneficis fiscals si aquesta possibilitat està prevista en una norma amb rang de 
llei, a més de regulat a la corresponent ordenança fiscal.
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Vist la Providència de la Regidoria de Recursos Humans, Hisenda i Contractació, 
de dia 28 d’abril de 2022, s’obri un període de consulta pública durant el termini 
de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en 
el web de l’Ajuntament.

Vist que durant el tràmit de consulta prèvia no es va presentar cap proposta o 
suggeriment a la promoció de l’esmentat text normatiu. 

En conseqüència, i en aplicació del que preveu l’art. 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques 
(LPACAP), mitjançant el present es fa públic que es pot consultar a la web de 
l’Ajuntament l’esborrany de la modificació de L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL 
D'AJUDA A DOMICILI, i en l’objecte de de donar audiència als ciutadans afectats 
i recollir les aportacions addicionals que puguin fer-se per altres persones o 
entitats, per un termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació 
del corresponent anunci en el web de l’Ajuntament. Les aportacions i 
suggeriments es podran presentar preferentment per correu electrònic a l’adreça 
panadal@llucmajor.org, i també a través del Registre d’entrada de l’Ajuntament, 
o a través de qualsevol dels mitjans previstos a l’art. 16 de la LPACAP. 

Llucmajor, en la data de la signatura electrònica. 
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