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Expedient 342/22 

 

 

 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13 d octubre de 2022, de conformitat amb l'article 47.1.b) 

de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de Barcelona i 

l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta realitzada per la 

Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l a Fiscal 3.18, 

reguladora de la Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis 

particulars. La sol·licitud d  de data 23 de setembre de 2022 

en la mateixa data dels següents documents: (i) proposta de modificació del text normatiu i 

(ii) Informe tècnic-

municipals generats en els domicilis particulars. 

 

 que realitza el Consell Tributari sobre les ordenances reguladores dels ingressos de 

dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o 

parcialment als ingressos de dret públic

 

 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

Es sotmet a Informe del Consell tributari la modificació de  3.18, reguladora de les Taxa 

per la Recollida de Residus municipals generats en domicilis particulars  que afecta als seus 

articles 5.2, 7.5, 8.1.C).apartats 2, 3 i 4, i Disposició addicional segona, apartats 1,3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 i 10. 
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La petició  es formula pel Director de Planificació Estratègica i Fiscalitat de la 

Gerència de Pressupostos i Hisenda. Acompanya a la petició un Informe Tècnic- Econòmic 

per  de la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els 

domicilis particulars 

  

II.- Sobre el procediment normatiu 

 

A) El procediment per a la modificació de les Ordenances fiscals (OF) haurà -se al 

que disposen els arts. 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

(TRLRHL).  ha de contenir la documentació exigida per la normativa aplicable, 

incloent-hi el preceptiu informe econòmic-financer que valori les conseqüències 

pressupostaries derivades de  de  el que  produït en el present 

supòsit. 

 

B) Respecte a la necessitat que  efectuat, previ a  del projecte, el tràmit de 

consulta previst a  133 de la Llei 39/2015,   del Procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, amb la finalitat de demanar  als subjectes i a 

les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, cal tenir 

en compte que  133 citat, en el seu apartat 4, estableix  al tràmit de consulta, 

entre  al supòsit de regulació  parcials  matèria, el que es produeix en 

aquest cas, a  les modificacions a aspectes molt puntuals de  Per aquesta raó es 

considera innecessària la realització  tràmit. 

 

III.-  Observacions 

 

1.- Contingut de  Tècnic-Econòmic 

 

A  administratiu hi figura un Informe Tècnic-Econòmic emès pel director de 

Neteja i Gestió de Residus.  és idèntic quant al seu contingut i quantificació de la 

taxa a  per  aprovada y 2020, amb excepció  referència als estudis que 

 fet recentment sobre la matèria i  relació de la tipologia  a efectes 

 la taxa. 

 

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 2609, de 30 de juny de 

2022 va anul·lar  definitiva de  fiscal 3.18, reguladora de la taxa de 

referència per  2020. La raó de  va ser, fonamentalment, la insuficiència de 

 econòmic-financer. La Sentència estableix que aquest informe ha de contenir, 

resumidament,  del cost real o previsible del servei en el seu conjunt o, en defecte, el 

valor de la prestació rebuda; la justificació dels criteris de quantificació de la quota per 

 de les liquidacions;  procedent que justifiqui el compliment dels 














