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Article 1r.- Inspecció municipal
Constitueixen la inspecció tributària d’aquest ajuntament els òrgans de l’Administració
Municipal, o d’algun altre ens supramunicipal al qual s’hagi delegat aquesta facultat,
que tenen encomanada la funció de comprovar la situació tributària dels distints
subjectes passius i demés obligats tributaris amb la finalitat de verificar l’exacte
compliment de les seves obligacions i deures vers la Hisenda Pública Municipal,
procedint, si escau, a la regularització corresponent.
Article 2n. Funcions de la inspecció
Correspon a la Inspecció tributària municipal:
a) La investigació dels fets imposables pel descobriment dels que ignori
l’Administració municipal.
b) La integració definitiva de les bases tributàries, mitjançant l’anàlisi i avaluació
d’aquestes en els seus distints règims de determinació o estimació, i la
comprovació de les declaracions i de les declaracions-liquidacions, per a
determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de les normes, establint
l’import dels deutes tributaris corresponents.
c) Comprovar l’exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracionsdocuments d’ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries que resultin de les actuacions de
comprovació i investigació.
e) Realitzar, per pròpia iniciativa o a sol·licitud dels altres òrgans de
l’Administració municipal, aquelles actuacions inquisitives i d’informació que
s’hagin d’efectuar prop dels particulars i d’altres organismes que directament o
indirectament condueixin a l’aplicació dels tributs.
f) La informació als subjectes passius i altres obligats tributaris sobre les normes
fiscals vigents en aquest municipi i de l’abast dels drets i obligacions que se’n
derivin.
g) En relació amb la inspecció de l’IBI, la inspecció tributària local controlarà les
omissions de tributació i les declaracions incorrectes, així com el seu posterior
trasllat al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.
h) En relació a l’inspecció de l’IAE, la inspecció tributària local portarà a terme
totes les actuacions derivades del règim de delegació autoritzat per
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l’Administració Estatal, sens perjudici de la col·laboració amb la Diputació de
Girona.
i) Les altres funcions que, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable, se li
encomanin.
Article 3r. Fonts
1.- Les funcions, facultats, i actuacions de la inspecció tributària municipal es regiran:
a.- Per la Llei General Tributària i la Llei 1/98 de 26 de febrer, de drets i garanties dels
contribuents.
b.- Per la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals
c.- Pel Reglament general de la inspecció de tributs ( RD 939/86 de 25 d’abril).
d.- Per les disposicions dictades per la corresponent comunitat autònoma o per les
hisendes territorials respectives a l’àmbit de les seves competències.
e.- Per aquesta ordenança general i les pròpies dels diferents tributs locals
f.- Per totes les altres disposicions que integrin l’ordenament jurídic vigent i resultin
d’aplicació.
2.- En tot cas, tindran caràcter supletori la Llei 30/92 “LRJAP/PAC” en especial la
disposició addicional 5ª i les altres disposicions generals del Dret Administratiu.
Article 4art. Personal inspector
1.- Les actuacions derivades de les funcions assenyalades a l’article 2on. d’aquesta
ordenança, les realitzaran el personal adscrit a la Corporació Local, sota la immediata
supervisió i autorització de l’Alcalde – President.
2.- El personal inspector, en l’exercici de les funcions inspectores, seran considerats
agents de l’autoritat, als efectes de la responsabilitat administrativa i penal de que
ofereixi resistència o cometi atemptat o desacatament contra ells, de fet o de paraula, en
actes de servei o amb motiu d’aquest.
3.- Les autoritats, qualsevol que sigui la seva naturalesa, hauran de donar al personal
inspector, a petició seva, el suport, concurs, auxili i protecció que els sigui necessari.
4.- L’alcalde - President proveirà el personal inspector de la corresponent identificació
que l’acrediti per al desenvolupament del seu treball.
5.- Els treballadors adscrits a la inspecció tributaria local hauran de mantenir secret
respecte als casos que coneguin per raó del càrrec, i actuar amb la màxima cortesia i
consideració respecte als interessats i al públic en general.
Article 5è Classes d’actuacions
Les actuacions inspectores podran ésser:
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De comprovació i investigació.
a) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària.
b) De valoració.
c) D’informe i assessorament.
Article 6è. Col·laboració amb la inspecció
Tota persona natural o jurídica, pública o provada, estarà obligada a proporcionar a
l’Administració total classe de dades, informes o antecedents amb transcendència
tributària, deduïts de les seves relacions econòmiques, professionals o financeres amb
d’altres persones.
Article 7è. Entrada i reconeixement de finques
Correspondrà a l’Alcalde o President de l’ens supramunicipal delegat, expedir i signar
l’autorització escrita a què es refereix l’apartat 2 de l’article 39 del Reglament General
d’Inspecció Tributària.
Article 8 è. Actes d’inspecció
1. En les actes d’inspecció que documentin el resultat de les seves actuacions es
consignaran:
- el nom i cognoms de la persona a la qual s’estén i el caràcter o
representació amb el que compareix.
- els elements essencials del fet imposable i de la seva atribució al subjecte
passiu o retenidor.
- la regularització que la inspecció estimi procedent de les situacions
tributàries, amb proposta de liquidació que inclourà en el seu cas:
recàrrecs, interessos de demora i sancions.
2. Les actes i diligències esteses per la inspecció dels tributs tenen naturalesa de
documents públics i fan prova dels fets que motivin la seva formalització,
excepte que s’acrediti el contrari.
Article 9 è. Infractors
Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques que realitzin les accions i
omissions tipificades com a infraccions en les lleis, i en particular, els següents:
-

els subjectes passius del tributs, siguin contribuents o substituts.
els retenidors
les persones físiques o jurídiques obligades a subministrar informació o a
col·laborar amb la Hisenda Municipal, conforme a l’establert a l’article 4 i a les
normes específiques de cada tribut.
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Article 10 è. Infraccions greus
Constitueixen infraccions greus les següents conductes:
1. Deixar d’ingressar, dins els terminis reglamentàriament assenyalats, la totalitat o
part del deute tributari, dels pagaments a compte o fraccionats, així com de les
quantitats retingudes o que s’haguessin de retenir.
2. Gaudir i obtenir indegudament beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o
devolucions.
3. Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives a deduir
o compensar en al base o en la quota, en declaracions-liquidacions pròpies o de
tercers.
Article 11 è. Infraccions simples
Constitueixen infraccions simples l’incompliment d’obligacions o deures tributaris
exigits a qualsevol persona, sigui o no subjecte passiu, per raó de la gestió dels tributs i
quan no constitueixin infraccions greus.
Article 12 è. Especificació d’infraccions
1. Motivarà l’actuació de la Inspecció Tributària:
-

el desenvolupament d’un fet imposable sense que s’hagi demanat la
corresponent llicència.
- l’ingrés d’autoliquidacions que es comprovin errònies.
- el desenvolupament d’un fet imposable sense que s’hagi satisfet l’import
corresponent dins del període reglamentari.
En concret es controlaran:
a. Altes no presentades de l’Impost d’Activitats Econòmiques, tinguin o no
tinguin permís governatiu, i des del moment en què s’inicià l’activitat, segons
conveni establert amb l’Administració de l’Estat.
b.Variacions en l’Impost sobre Activitats Econòmiques no comunicades, tinguin
o no tinguin permís governatiu, i des del moment en què s’inicià l’activitat,
segons conveni amb l’Administració de l’Estat.
c. Altes de l’Impost sobre Béns Immobles.
d.Variacions en l’Impost sobre Béns Immobles no comunicades.
e. Instal·lació de taules, cadires i barres de bar a la via pública.
f. Ocupació de la via pública amb articles de negoci.
g.Entrades de vehicles no registrades al padró fiscal i ampliació de les existents.
h.Nova instal·lació de disc de gual no municipal.
i. Nova zona de càrrega i descàrrega
j. Inici o trasllats d’activitats comercials o industrials.
k.Canvi de titularitat de la llicència per l’activitat, es sigui o no familiar de
l’antic titular.
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l. Canvi d’activitat del negoci.
m Ampliació d’un negoci ja existent.
2. En tots aquells conceptes que el coneixement del fet imposable correspongui a la
Inspecció Governativa, Policial o Urbanística i en aquells en què el coneixement
i control de les dades correspongui a una altra administració, la quantificació del
deute per part de l’Inspector Tributari només es farà a partir de l’informe
preceptiu dels primers.
Article 13 è. Sancions
1. Cada infracció simple serà sancionada amb multa de 6,00 €. fins a 900,00 €.
atenent a les circumstàncies que es detallen a punt 4 d’aquest article.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb multa pecuniària proporcional del
50 al 150 % de les quanties degudes. Seran exigibles interessos de demora pel
temps transcorregut entre la finalització del termini voluntari de pagament i el
dia que es sancionin les infraccions.
3. Les infraccions greus consistents en la falta d’ingressos de tributs repercutits o
de quantitats retingudes o que s’haguessin de retenir a compte de qualsevol
impost, seran sancionades amb multa pecuniària proporcional en un quantia del
150 al 300%.
4. Les sancions tributàries es graduaran atenent en cada cas concret a:
a) La bona o mala fe dels subjectes passius.
b) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
c) La comissió repetida d’infraccions tributàries.
d) La resistència, negativa o obstrucció a l’acció investigadora de
l’administració tributària.
e) El compliment espontani de les obligacions o deures formals i el seu
retard.
f) La transcendència per a l’eficàcia de la gestió tributària de les dades,
informes o antecedents no facilitats i, en general, de l’incompliment de
les obligacions formals, de les d’índole comptable o registral i de
col·laboració o d’infracció a l’administració tributària.
g) La quantia del perjudici econòmic ocasionat a la Hisenda Municipal.
h) La conformitat del subjecte passiu, del retenidor o del responsable, a la
proposta de liquidació que se li formuli.
Article 14 è. Liquidacions tributàries derivades de les actes d’inspecció
1. Correspondrà a l’òrgan municipal competent dictar els actes administratius de
liquidació tributària que procedeixin com a conseqüència de les actuacions de la
inspecció.
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2. La imposició de sancions tributàries es realitzarà mitjançant un expedient distint
i independent de l’instruït per a la comprovació i investigació de la situació
tributària el subjecte infractor, en què es donarà en tot cas audiència a
l’interessat.
3. Quan en el procediment sancionador es tinguin en compte dades, proves o
circumstàncies que obrin o siguin obtinguts en l’expedient instruït en les
actuacions de comprovació o investigació de la situació tributària del subjecte
infractor o responsable, aquests s’hauran d’incorporar formalment a l’expedient
sancionador abans del tràmit d’audiència corresponent a aquest darrer.
4. El termini màxim de resolució de l’expedient sancionador serà de sis mesos.
5. L’acte d’imposició de sanció podrà ser objecte de recurs o reclamació
independent, si bé, en el supòsit que el contribuent impugni també la quota
tributària, s’acumularan ambdós recursos o reclamacions
6. L’execució de les sancions tributàries quedarà automàticament suspesa, sense
necessitat d’aportat garantia, per la presentació en temps i forma del recurs o
reclamació administrativa que contra aquelles procedeixi i sense que puguin
executar-se fins que siguin fermes en via administrativa.
7. En la notificació del deute tributària ocultat, així com en la notificació de la
sanció, s’indicaran terminis d’ingrés, i també els recursos i reclamacions que
siguin procedents, el termini d’interposició i l’òrgan davant del qual s’han de
formular.
8. Contra les liquidacions tributàries derivades de les actes d’inspecció, serà
procedent recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant l’òrgan
que ha dictat l’acte, de conformitat amb el que disposa l’article 14.4 de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Article 15è. Plans d’Inspecció
1. L’Ajuntament, dins l’àmbit de les seves competències, o, si s’escau, l’ens
supramunicipal delegat, podrà planificar la inspecció tributària d’aquest
municipi, sens perjudici de les fórmules de col·laboració que, de conformitat
amb la normativa vigent, puguin establir-se amb l’Administració de l’Estat, de la
Generalitat o d’altres Administracions Tributàries.
2. Correspondrà a l’òrgan competent en matèria de gestió tributària l’aprovació
dels plans municipals d’inspecció i d’altres fórmules de col·laboració que
puguin establir-se.
Article 16è. Remissió normativa
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Les funcions, facultats, actuacions, procediments i documentació de la inspecció
tributària municipal, s’ajustarà al que estableix la Llei General Tributària, el Reglament
General de la Inspecció de tributs i altres normes que resultin d’aplicació, dins l’àmbit
de les seves competències.
Article 17è. Vigència
La present ordenança que deroga l’existent, entrarà en vigor transcorregut el termini de
quinze dies previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Local, de conformitat amb allò que preveu l’article 70 de la mateixa Llei, comptats a
partir de la data de publicació del text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la
Província i serà d’aplicació mentre no s’acordi la seva modificació i derogació.
Sant Aniol de Finestres, 8 de novembre del 2.004
El Regidor d’Hisenda

El Secretari

Vist i plau
alcalde
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