
 
 

MEMORIA D’AVALUACIÓ IMPACTE NORMATIU 

 

 

ÀREA/ÒRGAN QUE PROPOSA AREA ESPAI PUBLIC  

TÍTOL/DENOMINACIÓ DE LA 
NORMA 

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE DEIXALLERIA A CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

OPORTUNITAT DE LA PROPOSTA 

Situació que regula  

Aquest Reglament ordena i regula de la prestació del servei de 

deixalleria i deixalleria de barri a l’àmbit de Cornellà de Llobregat. 

Objectius que persegueix El seu objectiu es establir les condicions generals en que ha de 

prestar-se el servei, les operacions de gestió i funcionament de les 

instal·lacions, i els drets i obligacions dels usuaris. 

 

 Principals alternatives 
considerades 

No existeixen alternatives al Reglament. 

Afecta, directament o indirecta  a 
altre normativa municipal? 

 

En cas afirmatiu, a quina? 

No afecta a altre normativa municipal. 

CONTINGUT I ANALISI JURIDIC 

TIPUS DE NORMA Es tracta d’un reglament municipal, donant compliment a l’establert a 

l’article 159 deL ROAS. 

 
 
 

4 
La memòria d’avaluació ha d’estar redactada en un llenguatge analític i clar, i no hauria de ser gaire llarga. Es 

recomana incloure en els annexos la informació, les dades o els estudis que han servit de base a l’avaluació, i citar 

sempre les fonts emprades. 



 

 

Estructura de la norma El Reglament s’estructura en un Preàmbul, 4 Títols,  17 Articles, i 3 

Disposicions  Finals i 1 Disposició derogatòria 

Informes o estudis  previs 
sol·licitats 

 --- 

Tràmit d’audiència5
  No genera afectacions 

ANÀLISI D’IMPACTES 

Adequació al ordre de 
competències 

 
La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una 
economia circular, i la Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del 
Consell del 30 de maig de 2018 sobre els residus 
 

IMPACTE ECONÒMIC 

I PRESSUPOSTARI 

Efectes sobre 
l’economia en 
general 

 No impacte econòmic. 

En relació amb 
la competència 

 
X La norma no té efectes significatius sobre 
la competència. 

La norma té efectes positius sobre la 
Competència 

La norma té efectes negatius sobre la 
Competència 

MOTIVACIÓ: --- 

 
5 

Quan afecti a drets i interessos legítims de determinades persones es podrà recavar l’opinió de les seves organitzacions i 
associacions representatives. En cas positiu s’ha de fer constar el tràmit realitzat i en cas negatiu s’haurà de fer constar 
motivadament que no genera afectacions d’aquests tipus. 



 

 

 Des del punt de 
vista de les 
càrregues 
administratives 

Suposa una reducció de càrregues administratives 
Quantificació estimada:...................... 

 
Incorpora noves càrregues Administratives 
Quantificació estimada:..................... 

 
X No afecta a les càrregues administratives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTE ECONÒMIC 

I PRESSUPOSTARI 

 MOTIVACIÓ: 
La present modificació no suposa un increment de les 
càrregues administratives. 

Des del punt 
de vista dels 
pressupostos , 
la norma 

 
Afecta al pressupost municipal 

 

X No afecta al pressupost municipal 

Implica una despesa 

Implica un ingrés  

MOTIVACIÓ: -------- 
 



 

 

IMPACTE DE GÈNERE La norma té un 
impacte de 
gènere 

 
Negatiu 

X Nul  

Positiu 

MOTIVACIÓ: 
 
El resultat o efecte té la mateixa aplicació en igualtat a 
dones i homes. 

ALTRES IMPACTES 
CONSIDERATS 

 ----- 

ALTRES CONSIDERACIONS  ----- 

 
 
 

A Cornellà de Llobregat, en la data i amb les signatures electròniques que figuren al present document. 
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