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ACORD adoptat pel Plenari del Consell Municipal en la sessió extraordinària de 16 de novembre de 
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Part decisòria / executiva 
 

Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 

Única.- (01OF2016) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2016 i successius de les 
ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns immobles; núm. 
1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3. Impost sobre l'augment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1 Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2 Taxes per serveis 
de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes 
per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de 
clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i 
intervenció sanitària relatius a animals de companyia, i activitats de control i tramitació d’autoritzacions 
sanitàries d’establiments que per normativa ho requereixin; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la 
Guàrdia Urbana i circulacions especials; núm. 3.9. Taxes per serveis de cementiris i cremació; núm. 
3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; núm. 
3.10. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per 
l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. 
Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del 
funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil; 
núm. 4. Contribucions especials; categories fiscals de les vies públiques de la ciutat; SOTMETRE les 
ordenances fiscals esmentades a informació pública per un termini de trenta dies hàbils. 


