CONSULTA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE D’ORDENANÇA REGULADORA DE LA
PRESTACIÓ PATRIMONIAL PUBLICA DE CARÀCTER NO TRIBUTARI PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIO DE RESIDUS.

De conformitat amb l’artícle 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment
administratiu Comú de les Administracións Públiques, amb l’objectiu de millorar els canals
de participació dels ciutadans als processos d’elaboració de les normes, amb caràcter previa a
la redacció del projecte d’Ordenança adalt referenciat, es procedeix a substanciar una consulta
pública, on es recaptarà lʹopinió dels ciutadans i ciutadanes, i organi,acions mes
representatives potencialment afectats per la futura norma, en relació als aspectes abaix
plantejats, en aquest qüestionari, ﬁns dia 22 de setembre de 2020, a la següent adreçad e
correu electrònic: recaudacion@calvia.com

a) Els problemes que presenta la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Dʹacord amb tot això es planteja el present qüestionari:

Antecedents de la norma

L’Ajuntament de Calvià a través de la mercantil Calvia
2000, S.A. presta el servei de recollida i eliminació de
residus dels ciutadans i ciutadanes del municipi, arrel dels
canvis normatius produïts els darrers anys, procedeix el
canvi de nomenclatura de les contraprestacions que es
cobren per la prestació dels serveis de recollida i
eliminació de residus.
Per altra banda, recentment s’han produït canvis
substancials al servei que es presta a determinats
col.lectius, per la qual cosa es considera oportuna la
revisió de les contraprestacions a ﬁxar.

Problemes que es preten
sol.lucionar

- Adaptar la nomenclatura de l’esmentada contraprestació
a la realitat actual.
- Detectar possibles situacions on la tarifa no estigui
adaptada a la realitat dels costs del servei que se presta,
derivades de canvis a la prestació del servei.
- Detectar situacions on la tarifa pugui no estar adaptada a
l’activitat que du a terme el subjecte passiu, com pot ser el
cas dels habitatges vacacionals.
- Uniﬁcar les actuals dues tarifes, en una única que englobi
els dos conceptes, sense que això impliqui pèrdua
d’informació per al ciutadà.

Necessitat i oportunitat de la
seva aprovació

Aquesta actuació respon a la necessitat de revisió constant
de les diferents Ordenances municipals, per tal de seguir
els principis de moderni,ació dels processos, de justícia

tributària i millora dels serveis afectats.
Objectiu de la Norma

Simpliﬁcar l’esquema tarifari, dur a terme els estudis que
permetin detectar possibles incoherències a les actuals
tarifes, i adaptacions als canvis en els serveis.

Possibles solucions alternatives No es detecten alternatives degut a la regulació existent en
regulatòries i no regulatòries
matèria de tarifes.

