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INFORME DE RESPOSTA ALS DICTAMENS DEL CONSELL TRIBUTARI 

SOBRE L’AVANTPROJECTE D’ORDENANCES FISCALS PER 2022 I SS 

 

El projecte d’ordenances fiscals per 2022 i successius que se sotmet a aprovació 

provisional pel Plenari municipal incorpora totes les observacions a l’avantprojecte 

inicial formulades pel Consell Tributari (CT) mitjançant els respectius informes, llevat de 

les següents: 

 

• OF núm. 1.4 Impost sobre Activitats Econòmiques  

El Consell Tributari esmenta anteriors dictàmens de 2017 i 2019 que feien 

referència també a modificacions de la bonificació del 50% de la quota de l’impost 

dels subjectes passius que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric 

de l’energia provinent del sol. Segons la proposta de redactat d’aquesta bonificació, 

les observacions fetes pel CT en aquests dictàmens ja queden assumides i es 

consideren incorporades en l’actual proposta de redactat. 

 

• OF núm. 3.9 reguladora de Taxes per la Utilització privativa i l’aprofitament 

especial del domini públic local i la prestació d’altres serveis a favor 

d’explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de 

comunicacions electròniques 

El Consell Tributari considera que aquesta previsió referent a que “L’oferta MARco 

està essent àmpliament utilitzada pels operador de telecomunicacions i ha 

establert, de facto, uns preus de referència al sector”, no afegeix res a la norma, al 

no incloure cap mandat, limitant-se a l'emissió d'una opinió sobre la validesa d'uns 

preus no vinculants. Per aquest motiu entén que s’ha de suprimir de la proposta 

normativa a l'ésser aliena a la naturalesa i funció d'aquesta última. No obstant 

l’anterior, s’ha mantingut el redactat proposat a l’ordenança per què així es millora 

la informació i transparència en relació a l’aplicació de l’esmentada ordenança 

fiscal. 

 

• OF núm 3.18 reguladora de la Taxa sobre la recollida domiciliària de 

residus 

El Consell Tributari recomana substituir la paraula “reducció” per la de 

“bonificació”, que és més clarificador en relació a la naturalesa de la reducció 
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pel que fa a la incorporació de la nova reducció proposada per ser beneficiari

del Canon social de Agencia Catalana de l'Aigua. En relació a l'anterior, es
manté el redactat proposat en el projecte d'ordenanga de "reducci O Zn per raons

de sistemática coherencia amb la resta delements de l'esmentada norma.
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