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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE NORMATIU DE 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2023. 

 
 

De conformitat amb el previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de 
fomentar i millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de 
normes, amb caràcter previ a l’elaboració de la modificació de les Ordenances Fiscals i 
Preus Públics per al proper exercici de 2023 se substanciarà una consulta pública a 
través del portal de Transparència d’aquest Ajuntament, amb la qual es demana 
l’opinió i/o propostes de les persones i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectades per la futura norma, en relació a: 

 
1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
3. Els objectius de la norma. 
4. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 

 
La ciutadania i les organitzacions i   associacions   que   ho   considerin oportú, 

podran remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquest document 

informatiu, entre el 5 de setembre i el 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos, a 

través del formulari en línia o del Registre de documents, o mitjançant la seva 

presentació en qualsevol dels altres llocs que s’indiquen a l’article 16 la Llei 39/2015, 

d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

1.- PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA 
 

En conformitat amb el que disposa l’article 15 del Text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest 

Ajuntament té establertes Ordenances Fiscals en relació a la imposició i ordenació dels 

tributs locals per a aquest exercici 2022, el contingut de les quals s’estudia modificar, a 

l’empara del previst a l’article 17 de la referida norma, per al proper exercici 2023. 

 
El problema que es pretén solucionar amb aquesta iniciativa és, doncs, disposar d’unes 

Ordenances Fiscals i uns Preus Públics adequats a les noves propostes de serveis que 

derivarien en la creació de noves taxes o nous preus públics per al proper exercici, i en 

la necessitat d’adequar-les a les noves conjuntures econòmiques que s’estan 

produint, per tal de mantenir i garantir l’imprescindible equilibri econòmic i 

pressupostari en la gestió municipal. 

 

2.- NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ. 
 

Es fa necessària la modificació de les Ordenances Fiscals i uns Preus Públics  per al 2023 

per tal d’adequar-los a les noves propostes i/o modificacions de serveis i a les noves 
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conjuntures econòmiques que s’estan produint. 

 
L’aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per al 

proper exercici 2023 s’haurà de materialitzar durant aquest exercici 2022, per tal que 

la seva entrada en vigor sigui efectiva el dia 1 de gener de 2023. 

 
3.- OBJECTIUS DE LA NORMA 

 

Els objectius d’aquestes normes consisteixen en adequar les càrregues tributàries 

derivades de la meritació dels tributs locals a la realitat actual, establint connexió entre 

el deure de contribuir amb el criteri de capacitat econòmica, sostenibilitat, i actuacions 

dels ciutadans, per a garantir el cobriment dels costos dels serveis i l’equilibri 

pressupostari. 

 
Aquesta modificació, doncs, no suposa la creació de nous tributs, sinó que resultarà 

limitada a readaptar els actualment existents i regulats a les Ordenances Fiscals i Preus 

Públics vigents, en el sentit anteriorment manifestat. 

 
4.- POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO REGULATÒRIES. 

 
No es contemplen. Es considera que per l’aprovació de la modificació de l’Ordenances 

Fiscals i Preus Públics és imprescindible la tramitació procedimental  que estableix la 

normativa reguladora aplicable. 

 
Tant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, com el Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova la Llei Municipal i Règim Local de 

Catalunya, reconeixen als municipis la seva potestat tributària i financera, la qual els 

permet regular la gestió, recaptació i inspecció dels seus tributs mitjançant les 

corresponents ordenances fiscals, dintre del marc establert per les lleis. 

L’article 15 i següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableixen el contingut de les ordenances 

fiscals, i l’article 7 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 

determina que en l’àmbit tributari local els tributs es regiran per les corresponents 

ordenances fiscals, en concordança amb el que s’estableix a la seva Disposició 

addicional quarta. 


