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I. PROPOSTA   

D’acord amb allò previst en els arts. 15 a 17 del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es 

proposa l’aprovació d’una nova ordenança fiscal pel servei de recollida de residus 

municipals generats en els domicilis particulars, seguint allò que determina l’article 
20 i 24 del RDL 2/2004. 

 

II. CONSIDERACIONS DEL CONSELL TRIBUTARI  

Ateses les consideracions fetes pel Consell Tributari al seu dictamen 96/20 de 29 

d’abril de 2020, s’han incorporat els canvis proposats per l’esmentat òrgan 
consultiu, particularment pel que fa referència a les observacions de l’article 1 on 
s’incorpora la numeració oficial de la normativa referenciada, també es concreta la 
referència legal en algun cas, i s’elimina la referència explícita a la finalitat del 
recàrrec d’internalitzar les possibles externalitats negatives i es substitueix per una 

referència més implícita citant l’article 23 de la Llei 5/2017. 

En relació a les observacions de l’article 2, no s’incorpora l’observació referent a 
incorporar la referència explícita a l’article concret de la normativa ja que si en un 

futur es modifica altre cop aquesta normativa, això no desvirtuï el contingut legal de 

l’ordenança fiscal en qüestió, i l’ordenança quedi des actualitzada. En relació a la 
distinció doctrinal que realitza el Consell entre el concepte de “tarifa” i de “tipus 
impositiu”, s’ha optat per no modificar el contingut de l’article 2 per què com diu el 

mateix Consell, l’Ajuntament exerceix la potestat tributària que marca la normativa 
autonòmica, tot i que no exerceix una major discriminació del recàrrec que la llei 

permet. 

La resta de l’informe del Consell esmenta que l’ordenança s’ajusta a dret. I acaba 
concloent que no s’observa en la proposta de text de l’Ordenança sotmesa a la 
seva consideració, cap infracció de l’ordenament jurídic. 

 

III. TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA 

Així mateix, s’ha procedit a realitzar el tràmit d’informació i consulta públiques que 
estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, pel període comprès entre els dies 13 de 

febrer i 5 de març de 2020. Finalitzat el tràmit, no s’ha rebut cap opinió ciutadana 
sobre aquesta proposta.  

 



 

 

 

IV.       ALTRES CONSIDERACIONS  

En relació al text de l’ordenança, s’ha procedit a actualitzar el període d’entrada en 

vigor, així com l’escalat d’aplicació del recàrrec, com a conseqüència dels efectes 

produïts per la COVID-19. 

 

V.  CONCLUSIÓ  

A la vista dels informes que integren l’expedient, qui signa considera que el projecte 
de regulació és adequat als objectius de política fiscal definits per l’Àrea 
d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, i dóna la seva CONFORMITAT. 
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