Marta Llorens Ferrer, secretària del Consell Comarcal de la Selva

Certifico,
Que el Consell Comarcal de la Selva, en sessió de la Comissió Permanent del Ple que va
tenir lloc el dia 19 de gener de 2016, va aprovar l’acord que copiat literalment diu:
Revisió automàtica de la quota tributària de tractament de la fracció resta al CTRM i
del dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar, Ordenança fiscal T-07
Exp. núm.: 2016/8

Antecedents
El Ple del Consell Comarcal de la Selva celebrat el dia 3 de novembre de 2015, va acordar,
entre d’altres, aprovar provisionalment la modificació de la Taxa T-07 de les ordenances
fiscals per a l’any 2016. Una vegada sotmeses a exposició pública sense rebre cap
reclamació ni al·legació en relació a la mateixa, la modificació de l’ordenança s’esdevé
definitivament aprovada i entra en vigor a partir de la data de la seva aprovació, BOP núm.
245 de 22 de desembre de 2015.
El Ple de l’ajuntament de Lloret de Mar celebrat el dia 16 d’octubre de 2015 va acordar,
entre altres, aprovat provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per
l’any 2016, entre les quals les tarifes dels serveis de tractament de residus municipals
(CTRM) i del dipòsit controlat de residus. Una vegada sotmeses a exposició pública sense
rebre cap reclamació ni al·legació en relació a la mateixa, la modificació de l’ordenança
s’esdevé definitivament aprovada i entra en vigor a partir de la data de la seva aprovació,
BOP núm. 242 de 17 de desembre de 2015.
Pel que fa al tipus de cànon, resta vigent el fixat a la Llei 3/2015 de l’11 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives publicada en el DOGC núm. 6830 del 13 de març de
2015, modifica l’article 15 de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre disposició del rebuig de residus.
Finalment, pel que fa a la revisió de les quotes tributàries de tractament de la fracció resta al
CTRM i del dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar, les quals depenen de les tarifes
aprovades per aquest ajuntament, el text de l’ordenança fiscal del Consell Comarcal provat
definitivament diu:
La modificació de les quotes aprovades per l’Ajuntament de Lloret de Mar, dels tipus
impositius d’IVA, de cànon i de l’import de retorn de cànon aplicable, suposarà la immediata
revisió corresponent dels imports anteriors de manera automàtica.

Pàgina 1
Exp. núm.: 2016/8

Classificador:Certificat Podeu consultar la autenticitat del document a:
https://seu.selva.cat/verificador

464b662c63324a4fb3124fb93aa32c02001

Per aquest motiu, l’objecte d’aquest informe és documentar la revisió automàtica d’aquestes
quotes tributàries, una vegada aprovades definitivament les ordenances fiscals 2016 de
l’ajuntament de Lloret de Mar.
L’ordenança fiscal T-07, aprovada definitivament el 22 de desembre de 2015, inclou la
modificació de la taxa de tractament de la Fracció Resta i Rebuig a les instal·lacions de
Lloret de Mar segons el següent redactat:
1. Es modifica l’article 3 , quota tributària, que queda redactat de la següent forma:
a)


Tractament de la fracció resta a Lloret de Mar:
73,32 €/Tn

Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC)


68,54 €/Tn

Tractament de la fracció resta al CTRM

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC)

La modificació de les quotes aprovades per l’Ajuntament de Lloret de Mar, dels tipus
impositius d’IVA, de cànon i de l’import de retorn de cànon aplicable, suposarà la immediata
revisió corresponent dels imports anteriors de manera automàtica.
El desglossament de la taxa aprovada, incloent el cost de tractament, el cànon sobre la
deposició de residus municipals (ARC) i l’aplicació del cost de gestió del Consell Comarcal,
és el següent:

Tractament
Cànon
Gestió
TOTAL

Dipòsit
controlat
51,40
19,10
2,82
73,32

CTR
56,90
9,00
2,64
68,54

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat definitivament establir les tarifes dels serveis de
tractament de residus municipals (CTRM) i del dipòsit controlat de residus, fixant-les en els
següents imports:

Tractament

Dipòsit
controlat
57,45

CTR
57,45

Pel que fa el tipus de gravamen del cànon de disposició de residus a aplicar, resta vigent
l’aprovat per la Llei 3/2015, que el fixa en 19,10 euros/tona de rebuig de residus municipals
destinats a abocador controlat.
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En aplicació de l’ordenança fiscal del Consell Comarcal, per la qual la modificació de les
quotes aprovades per l’Ajuntament de Lloret de Mar suposa una revisió automàtica, les
noves quotes tributàries resten de la següent manera:

Tractament
Cànon
Gestió
TOTAL

Dipòsit
controlat
57,45
19,10
3,06
79,61

CTR
57,45
9,00
2,66
69,11

En consideració dels punts anteriors, la modificació de les tarifes dels serveis de tractament
de residus municipals (CTRM) i del dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar suposa la
revisió de les corresponents quotes tributàries establertes a l’ordenança fiscal T-07, de
manera automàtica.
Les taxes a aplicar a partir de l’1 de gener de 2016 són les següents:


Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar

79,61 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC)



Tractament de la fracció resta al CTRM

69,11 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC)

Fonaments de dret
La comissió permanent del ple és competent per l’adopció d’aquest acord, de conformitat
amb la delegació de competències efectuada pel ple en sessió celebrada el dia 14 de juliol
de 2011.
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, Llei 8/87, de 15 d’abril,
municipal i de règim local de Catalunya, RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i per la Llei 8/89, de 13 d’abril, de taxes
i preus públics.
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Conveni de col·laboració entre el Consorci per al condicionament i la gestió del complex de
tractament de residus de Solius, l'Ajuntament de Lloret de Mar, els Consells Comarcals del
Baix Empordà, Gironès i la Selva i l’Agència de Residus de Catalunya per a la integració de
la gestió de la Fracció Resta i la FORM de l’àmbit territorial de les tres comarques.
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Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Acord del Ple de l’ajuntament de Lloret de Mar celebrat el dia 16 d’octubre de 2015 i
aprovació definitiva d’acord amb l’Edicte 11702, BOP núm. 242 de 17 de desembre de 2015.
Acords
Primer.- Donar compte a la comissió Permanent del Ple de la revisió automàtica dels preus
de tractament de la Fracció Resta, article 3 de l’ordenança fiscal T-07 de Protecció
Mediambiental.
Segon.- Sol·licitar la publicació de la revisió de l’ordenança fiscal T-07.
Tercer.- Notificar a tots els interessats.
I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president.
Santa Coloma de Farners, 19 de gener de 2016
Vist i plau
El president

Salvador Balliu Torroella
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