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CONSULTA PRÈVIA MODIFICACIÓ OOFF
ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR
DE TERRENY DE NATURALESA URBANA
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 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 del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública, a través del portal
web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el següent:
a) PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
Adaptar la normativa a les determinacions fixades pel RD llei 26/2011 de 8 de novembre, que,
en la seva Disposició Transitòria Única recull el deure de modificar, en el termini de 6 mesos,
des de l’entrada en vigor d’aquest text, les OOFF reguladores de l’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IVTNU)
amb la finalitat d’adaptar-se al nou marc legal,
b) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
Ajustar la normativa actual de la Corporació a la normativa de rang superior que determina els
criteris a seguir en l’aplicació de l’impost.
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c) OBJECTIUS DE LA NORMA
Ajustar la normativa actual de la Corporació a la normativa de rang superior que determina els
criteris a seguir en l’aplicació de l’impost.
d) POSSIBLES
SOLUCIONS
REGULADORES

ALTERNATIVES

REGULADORES

O

NO

Si no s’aprova la modificació de l’OF indicada, no es podrà aplicar la normativa precedent per
no resultar adequada a la legislació vigent i, per tant, no es podria recaptar l’import objecte
d’aquesta ordenança, a través de la gestió de l’OAGRTL a la qual es té delegada la gestió en
voluntària i executiva de l’impost. La proposta de modificació suposa una disminució en
relació a la càrrega fiscal als contribuents, malgrat que els tipus aplicable sigui superior. Per
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tant, s’experimentarà una reducció dels ingressos municipals procedents d’aquesta taxa, amb la
modificació projectada, ajustada a la normativa vigent.
Per tal que entri en vigor l’OF modificada en els terminis exigits per la normativa vigent cal
adoptar l’acord d’aprovació provisional i publicar-ho abans del dia 9 d’abril de 2022.
e) PERÍODE DE CONSULTA: Del dia 24 de març de 2022 al dia 29 de març de 2022,
ambdós inclosos.
f) PUBLICACIÓ MODIFICACIÓ: eTauler i web municipal (www.alcoletge.cat).
g) Presentació de suggeriments a la modificació: Per mitjà d’instància genèrica a la web
municipal (www.alcoletge.cat), fins a la data límit del període de consulta.
ANNEX: PROPOSTA MODIFICACIÓ DE L’O.F. NÚM. 3 REGULADORA DE DE
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENY DE NATURALESA
URBANA.
Alcoletge, a data de signatura electrònica
L’alcalde. Josep Ma. Gras Charles
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