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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre la imposició de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
Contribucions Especials 

 

L’Ajuntament, inicia el procediment de consulta pública prèvia per nova imposició 

de l’Ordenança Fiscal reguladora de Contribucions Especials, que regirà a partir de la 

seva aprovació definitiva.  

Una de les novetats introduïdes a la Llei 39/2015, d’1 d’oc tubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, concretament al seu article 

133, regula la participació ciutadana en l’elaboració de reglaments i normativa de 

caràcter municipal. Aquest article, estableix que, amb caràcter previ  a l’elaboració 

d’una norma o disposició de caràcter general, s’ha de realitzar una consulta pública, 

a través del portal web de l’Administració per tal de poder recollir l’opinió, 

aportacions o suggeriments de la ciutadania, associacions i organitzacions 

potencialment afectats per la futura norma.  

Juntament amb la publicació de l’Edicte municipal al tauler electrònic municipal 

aquest Ajuntament obre un termini de consulta pública fins el dia 16 de juliol de 

2018, durant el qual es podran presentar aportaci ons o suggeriments referits a 

l’Ordenança Fiscal reguladora de Contribucions Especials.  

Aquestes aportacions o suggeriments, s’han de presentar mitjançant el formulari 

habilitat a l’efecte al portal de participació ciutadana.  

L’objectiu és facilitar a tothom que pugui ser afectat la participació en el procés 

d’elaboració, de l’esmentada Ordenança Fiscal.  

Aquest tràmit, no exclou que, posteriorment, en el moment de l’aprovació 

provisional per part del Ple de la Corporació, s’obri un període d’exposició pública 

obrint un termini legal de 30 dies hàbils per a la prese ntació d’al·legacions, si es 

considera avinent.  

Totes aquestes aportacions es tindran en consideració i han de servir per enriquir i 

millorar el procés d’elaboració, tot i que no tenen caràcter vinculant.  

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

remetre les seves opinions sobre els aspectes relatius a les Ordenances Fiscals, fins 

el dia 16 de juliol d’enguany, mitjançant el següent formulari.  

Clica aquí per descarregar-te la memòria  

 

Preguntes Fetes: 

1 - Fes la teva aportació 

2 - Indica'ns el teu nom i cognom 

3 - Indica'ns el teu e-mail 
 

Total de participacions: 1 

https://openseneca-my.sharepoint.com/personal/jofre_mila_civiciti_com/Documents/1-%20CLIENTES/Santa%20Perpètua%20de%20la%20Mogoda/es/santaperpetuademogoda/consultations
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/civicitiwebresources/Santa+Perp%C3%A8tua+de+Mogoda/Enquestes/Consulta+1/MEMORIA+CONSULTA+P%C3%9ABLICA+PR%C3%88VIA+sobre+la+modificaci%C3%B3+de+les+Ordenances+Fiscals+reguladores.pdf
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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre la modificació de l’ordenança municipal 
reguladora dels residus 

 

En aquesta consulta pública es demana l’opinió dels subjectes i de les 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura 
norma sobre: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.  
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.  
c) Els objectius de la norma.  
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.  

A continuació es planteja un qüestionari per tal de detectar les principals 
problemàtiques, establir les prioritats de la ciutadania i finalment puguin fer 
les seves aportacions.  

Per més informació, clica aquí per consultar la memòria 

 

 

Preguntes Fetes: 

1 - Fes la teva aportació 

2 - Indica'ns el teu nom i cognom 

3 - Indica'ns el teu e-mail 
 

Total de participacions: 4 

  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/civicitiwebresources/Santa+Perp%C3%A8tua+de+Mogoda/Enquestes/Consulta+2/Mem%C3%B2ria+per++consulta+web_civiciti.pdf
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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre la modificació de les Ordenances Fiscals 
reguladores d’impostos i taxes, per a l’exercici 2019 

 

D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el Procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania 
en el procediment d’elaboració de les normes, amb caràcter prev i a 
l’elaboració del projecte de les ordenances fiscals reguladores d’impostos i 
taxes per a l’exercici 2019, es procedeix a iniciar una consulta pública a través 
del portal web de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en la qual, es 
podran presentar les opinions i consideracions de la ciutadania, associacions, 
organitzacions, etc. potencialment afectats per les futures modificacions, 
sobre: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.  
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma.  
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.  

A continuació es planteja un qüestionari per tal de detectar les principals 
problemàtiques, establir les prioritats de la ciutadania i finalment puguin f er 
les seves aportacions.  

 Per més informació clica en els següents links:  

Memòria 

Ordenances fiscals 2018 

Ordenança general reguladora de contribucions especials 2018 (en període d'aprovació 

provisional) 

Ordenança Fiscal núm. 21 (en període d'aprovació provisional) 

  

Preguntes Fetes: 

1 - Fes la teva aportació 

2 - Indica'ns el teu nom i cognom 

3 - Indica'ns el teu e-mail 
 

Total de participacions: 1 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/civicitiwebresources/Santa+Perp%C3%A8tua+de+Mogoda/Enquestes/Consulta+3/02+MEMORIA+CONSULTA+P%C3%9ABLICA+PR%C3%88VIA+sobre+la+modificaci%C3%B3+de+les+Ordenances+Fiscals+reguladores+d.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/civicitiwebresources/Santa+Perp%C3%A8tua+de+Mogoda/Enquestes/Consulta+3/llibre+per+consulta+p%C3%BAblica+amb+OF+modific.+i+en+aprov.+PROV..pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/civicitiwebresources/Santa+Perp%C3%A8tua+de+Mogoda/Enquestes/Consulta+3/OF37.+Ordenan%C3%A7a+general+reguladora+de+contribucions+especials+2018+EN+APROV.+PROVISIONAL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/civicitiwebresources/Santa+Perp%C3%A8tua+de+Mogoda/Enquestes/Consulta+3/OF37.+Ordenan%C3%A7a+general+reguladora+de+contribucions+especials+2018+EN+APROV.+PROVISIONAL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/civicitiwebresources/Santa+Perp%C3%A8tua+de+Mogoda/Enquestes/Consulta+3/orde.21.ocup.vol+2018+MODIF.+EN+APROV.+PROVISIONAL.pdf

