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23 PER 
APROVACIÓ PROVISIONAL 

1.1.   v.1 

23 
r la Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim interior i Hisenda. En el 

materials i formals
erès quant a legislació, jurisprudència i organització dels serveis, i es fixa el 

calendari de tramitació.  i taxes municipals elaboren les seves 
propostes de modificació acompanyades dels informes justificatius i econòmics corresponents. La 
Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat en fa la revisió, comprovant la seva adequació a les 
directrius fixades per la Gerència i la 1a Tinença . El text resultant constitueix 
l avantprojecte inicial, que es tramet al Consell Tributari per al seu dictamen.  

1.2. Informe del Consell Tributari i projecte per aprovació provisional v.2 

Amb caràcter previ a aprovació provisional, el Consell Tributari (CT), òrgan consultiu, especialitzat i 
independent, emet un dictamen preceptiu i no vinculant s (art.47.1.b de la Llei 
1/2006, de 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona, 
del CT, aprovat el 29 de juny de 2012). Aquest dictamen examina la correcció jurídica i la 

 Les 
observacions del CT es poden incorporar al projecte per aprovació provisional. 
Direcció de Planificació Estratègica Fiscalitat motiva les propostes que se separen del dictamen del 
CT. 

1.3.  

 a) els informes justificatius de les propostes incloses en 

ficat no 

contribucions especials durant el darrer exercici liquidat (2021
corrent (2022

taxes per ocupació del dom
projecte d
provisional. , com a elements preprocedimentals, el tràmit 

3.18 Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats 

I. PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ 
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La majoria de les tarifes no , amb algunes excepcions justificades 
de les tarifes per assolir un determinat objectiu de cobertura de cost 

i actualitzar-les segons els seus costos:  

 
2.2.2. Creació de noves tarifes 

 
-  

- OF 3.6: Creació 
gastronòmiques, degustació, showcookings, etc. 

- OF 3.13

Naturals i actualització de les tarifes del Jardí Botànic.. 

- OF 3.18
municipals generats en els domicilis particulars. 

- 3.19: 

contribució especial. 

 

2.2.3. Altres modificacions de taxes: 
 

- OF 3.1: Actualització 
dels costos (de mitjana, el 2,17%, amb congelacions i algun increment aïllat superior). 

- OF 3.2
congelació de la resta de tarifes. 

- 
seva eliminació al PEUAT (actualment se sotmeten a règim de comunicació).   

- OF 3.6: Increment de determinades tarifes en un 2% (cànons i actuacions administratives, 

consums, serveis i manteniments, en mercats que tinguin una oferta comercial mesurada en 

subhasta dels Encants-Fira Bellcaire, que passa de ser una taxa diària a mensual (millora 
gestió). 

- OF 3.8: Actualització de tarifes 
increment aïllat superior). 

- OF 3.10: Reducció del 50% de la taxa per la utilització de vehicles ECO/Zero Emissions i del 
25% per distintiu C en ocupacions per mudances, grues autopropulsades, etc. vinculats a 

vinculats a filmacions realitzades sense finalitat lucrativa. Pròrroga de la reducció 
extraordinària del 75% de la taxa de terrasses. 










