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EDICTE 

 

El Plenari del Consell Municipal, amb data 25 d’octubre de 2019, ha adoptat el següent acord: 
 
“APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2020 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'increment 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; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia 
Urbana i circulacions especials; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic 
municipal i la prestació d'altres serveis; núm. 3.11. 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. 
3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les 
instal•lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs; núm. 4. Contribucions 
especials; Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat; SOTMETRE les esmentades 
Ordenances fiscals a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, comptadors des de 
l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; i TENIR PER 
APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de les ordenances fiscals en el supòsit que no 
es presentin reclamacions.” 
 
Als efectes previstos a l’article 17 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, l’expedient romandrà exposat 
al públic en les dependències de la Direcció de Serveis de Secretaria  General, Plaça Sant 
Miquel, s/n, Edifici Novíssim, planta 4, durant el termini de trenta dies, comptats des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè es 
puguin presentar, en el registre general d’aquest Ajuntament, les reclamacions que es 
considerin oportunes pels interessats legítims.  
 
 
Barcelona, 25 d’octubre de 2019 

 
           

LA SECRETÀRIA DELEGADA 
GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
Beatriz Julve i Suero 

Es fa constar que l'edicte amb número d'expedient/registre d'entrada S/N referent a aprovació incial ordenances fiscals
ha arribat a aquest tauler en data 28/10/2019 i ha estat exposat durant 30 dies hàbils del 29/10/2019 al 12/12/2019

Barcelona, 13 de desembre de 2019
Signatura d'òrgan de la Secretaria General


		2019-12-12T03:00:28+0100
	Barcelona
	Ajuntament de Barcelona 2018-2019
	Publicació




