
 

MEMÒRIA DE LA TRESORERA MUNICIPAL 

 

ASSUMPTE: Aprovació del Preu Públic per la venda de gots reutilitzables en tots els 

esdeveniments organitzats per l’Ajuntament o aquells actes o esdeveniments organitzats per 

altres entitats en espais de titularitat municipal 

 

Aquest Ajuntament pretén reflectir l’interès municipal per a que en les diverses activitats, 

públiques o privades, que es realitzin en l’àmbit del terme municipal d’Amposta s’utilitzin 

prioritàriament els gots reutilitzables, per tal de fomentar la protecció del medi ambient, així 

com de la promoció de la sensibilització mediambiental entre la ciutadania. 

 

Actualment, milions de tones de residus de plàstic acaben als mars i oceans cada any, i els gots 

de plàstic d’un sol ús que es generen en l’organització d’esdeveniments, en representen una 

gran part. 

És per això, que des d’aquest Ajuntament es vol apostar per la reducció d’aquests residus amb 

la substitució dels gots de plàstic d’un sol ús per gots reutilitzables en tots els esdeveniments 

organitzats per l’Ajuntament o aquells actes o esdeveniments organitzats per altres entitats en 

espais de titularitat municipal.  

Aquesta mesura permetrà lluitar contra el canvi climàtic i assolir els objectius marcats per la 

Unió Europea. 

 

Així, amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de 

normes amb rang reglamentari, i en compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, amb caràcter previ a l'elaboració de l'Ordenança,  s' ha de substanciar una consulta 

pública prèvia per recaptar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives 

que potencialment es puguin veure afectats per la mateixa, 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 regulatòries i no 

regulatòries.  

 

En conseqüència, se sotmet a consulta pública prèvia l'elaboració de l' Ordenança reguladora 



 

del preu públic per la venda de gots de plàstic reutilitzables en tots els esdeveniments 

organitzats per l’Ajuntament o aquells actes o esdeveniments organitzats per altres entitats en 

espais de titularitat municipal.  

Als efectes del que disposa l’apartat tercer de l’article indicat anteriorment, per tal que es posi 

a disposició els documents necessaris amb la informació precisa per a què els interessats es 

puguin pronunciar sobre la matèria, s’informa que l’ordenança regularà els elements 

essencials per a l’establiment del preu públic, d’entre els quals es preveu que el fet imposable 

estigui constituït per la venda de gots reutilitzables, així com la definició dels subjectes passius 

com les persones usuàries i les entitats de l’Ajuntament d’Amposta que sol·licitin i rebin els 

productes anteriorment descrits, i finalment, es contempla l’opció de preveure una única 

bonificació del 100% per als usuaris que retornin els gots de plàstic reutilitzable en bon estat. 

Sense perjudici del caràcter preliminar de la present memòria. 

 

Respecte al procediment a seguir, l'article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que 

l’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la corporació, sense 

perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local,  conforme a l'article 

23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  

 

Les entitats locals podran atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics, 

per ella establerts, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, llevat que els 

preus no cobreixin el seu cost. 

 

Així, tal com hem comentat, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 

el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es limita a establir l'òrgan competent, 

però res disposa en relació al procediment aplicable, per la qual cosa, seguint el criteri de la 

doctrina i del Tribunal Suprem (Sentència de 14 d'abril de 2000), per a l'aprovació o 

modificació dels preus públics se segueix un procediment propi assenyalat en l’article 47 del 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Ara bé, creiem oportú establir un règim de publicitat per a la seva entrada en vigor i referir-se 

a una pluralitat indeterminada de destinataris tal com disposa l'article 45.1.a) de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2004/2992&anchor=&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2000/24409&anchor=&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2004/2992&anchor=ART.47&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2015/166690&anchor=ART.45#APA.1#APA.a&producto_inicial=*


 

 

Amposta, a data de la signatura. 

 

Tresorera municipal, 

 

 

 

Anna Rallo Sancho 
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