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1. Contingut de l’expedient 
 
Examinat el contingut de l’expedient en relació a allò que estableixen els 
articles 15 i següents del TRLRHL s’acredita l’existència de la següent 
documentació: 
 

� L’existència dels continguts mínims exigibles per a cada Ordenança 
Fiscal de la Corporació. 

 
� L’existència dels preceptius informes tècnics econòmics, que han 

d’incorporar-se a l’expedient, en què es posi de manifest el valor de 
mercat o la cobertura dels costos del servei en els acords 
d’establiment de taxes per la utilització privativa o aprofitament 
especial de domini públic o pel finançament total o parcial de nous 
serveis. 
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� L’existència de l’informe jurídic preceptiu d’adequació a la legalitat de 
la proposta d’aprovació i modificació d’Ordenances Fiscals. 

 
� L’existència dels preceptius estudis de costos que determinin que 

l’import de les taxes no excedeixin, en el seu conjunt, del cost real o 
previsible del servei o activitat de que es tracti, o en el seu defecte, de 
la prestació rebuda, tenint en compte costos directes, indirectes, 
financers i d’amortització. 

 
� L’existència de les propostes de modificació degudament 

diligenciades pels responsables dels diferents centres gestors. 
 
 
2. Procediment d’elaboració, òrgan competent i apro vació provisional 
 
Examinades les diferents fases que integren el procediment d’elaboració i 
aprovació provisional de l’expedient de modificació d’Ordenances Fiscals per 
l’exercici 2017, s’acredita el següent: 
 
L’adopció de l’acord d’imposició i aprovació d’Ordenances Fiscals ve atribuït 
al Ple Municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 22.2 e de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, sense que sigui 
necessari un règim de majoria especial, després de la reforma de la llei de 
bases efectuada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per a la 
modernització dels governs locals. 
 
El procediment establert a l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, d’aprovació del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, per a l’establiment, modificació, supressió i ordenació dels tributs, 
determina el següent procediment legal per a la seva tramitació: 
 

o Adopció pel Ple Municipal de l’acord d’aprovació provisional del 
corresponent expedient d’Ordenances Fiscals. 

 
o Exposició pública durant un termini de 30 dies com a mínim de l’acord 

d’aprovació provisional en el Butlletí Oficial de la Província, a més de 
publicar-ho també en un diari dels de major difusió de la província. 

 
Finalitzada la exposició pública s’haurà de resoldre les reclamacions que 
s’hagin formulat i adoptar l’acord d’aprovació definitiva de les Ordenances. I  
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en el cas que no s’haguessin presentat reclamacions s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional sense necessitat 
d’acord plenari. En aquest sentit, cal recordar també que tindran el caràcter 
d’interessats a efectes de presentar reclamacions en la fase d’exposició 
pública contra els acords provisionals d’aprovació i modificació d’Ordenances 
Fiscals adoptats per la Corporació aquells que ostenten aquesta condició i 
que resulten determinats expressament a l’article 18 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

o Publicació del text íntegre de les Ordenances o les seves 
modificacions en el Butlletí Oficial de la Província, sense que puguin 
entrar en vigor fins que s’hagi dut a terme aquesta publicació. 

 
 
3. Conclusions 
 
 
Considerant els antecedents anteriors, l’expedient d’aprovació provisional de 
la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017 es fiscalitza de 
conformitat.  
 
 
Aquest és el resultat de la fiscalització prèvia limitada de l’expedient 
d’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017 la qual 
s’incorpora a l’expedient als efectes corresponents. 
 
 
Sabadell, 10 d’octubre de 2016 
 
 
 
 
Joan Romagosa Rebulà 
Interventor General 
 

 

 

 

 


