
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 923/2018 ORDENANCES FISCALS 2020 
Assumpte: Consulta prèvia a la modificació de les Ordenances  

 
 

EDICTE DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2020 

 
Aquest Ajuntament pretén modificar les Ordenances Fiscals Municipals per l’exercici 
2020. 
 
Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració 
de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques -LPACAP-, amb caràcter previ a l'elaboració de la 
modificació de les ordenances, ha de substanciar-se una consulta pública prèvia per 
a recaptar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que 
potencialment es puguin veure afectats per aquesta, sobre una sèrie d'aspectes com 
són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i 
oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions 
alternatives reguladores i no reguladores. 
 
En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia la modificació de les 
Ordenances Fiscals Municipals per a l’exercici 2020. 
 
 

MEMÒRIA 
a) Antecedents: 

 
Les actuals ordenances fiscals varen ser aprovades per ser aplicades l’any 2019, per 
mitjà d’acord del Ple de data 18 d’octubre de 2018, en funció de les previsions 
econòmiques i pressupostàries previstes per aquell any. 
 

b) Problemes que es pretenen solucionar: 
 
Per a una correcta política pressupostària municipal, es fa necessari adequar les 
ordenances fiscals municipals a les necessitats econòmiques que es preveuen  per a 
l’exercici 2020, en funció també de les dades i previsions econòmiques a nivel estatal. 
 

c) Finalitat: 
 
Establir quines ordenances fiscals s’han de modificar i quin o quins elements de les 
mateixes: base imposable, subjectes passius, bonificacions, exempcions, tipus, etc. 

 
 
 



 

 

Podeu consultar les actuals ordenances fiscals municipals a la web de l’Ajuntament 
de Taradell www.taradell.cat. 
 
Durant el termini de 10 dies naturals següents a la publicació del present edicte en el 
lloc web municipal, els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, 
podran fer arribar les seves opinions a través de la web de l’Ajuntament de Taradell 
en l’apartat de Seu electrònica - tràmits - participació en l’elaboració de normes o 
presencialment a les oficines municipals ( c. de la Vila 45). 
 
 
Taradell, 6 de setembre de 2019. 
 
M. Mercè Cabanas Solà 
Alcaldessa 
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