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Expedient 1108/21 

 

El Consell Tributari, en sessió del dia 15 de setembre de 2021, ha aprovat el següent informe: 

 

“El Consell Tributari, en sessió de 15 de setembre de 2021, de conformitat amb l'article 

47.1.b) de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de 

Barcelona i l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta 

realitzada per la Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l’Ordenança 

Fiscal 3.1, reguladora de les Taxes per serveis generals. La sol·licitud d’emissió d’informe de 

data 21 de juliol de 2021 s’acompanyà en la mateixa data dels següents documents: (i) 

l’Informe sobre la proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2022, de 30 
de juny de 2021, de l’Assessora Jurídica i del Director dels Serveis d’Assessorament Jurídic; 

(ii) l’Informe relatiu a l’Ordenança Fiscal 3.1 –Taxes per serveis generals i l’Ordenança Fiscal 
3.10 –Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal i 
la prestació d’altres serveis, de juny de 2021, de la Cap d’Administració Econòmica i 
Contractació de la Gerència de Seguretat i Prevenció i de la Gerent de Seguretat i Prevenció; 

(iii) l’Informe relatiu a la Taxa per informes de plans d’autoprotecció per la protecció civil i 

per l’expedició d’informes tècnics amb l’ intervenció del Servei d’SPCPEIS, de juny de 2021, 

de la Cap d’Administració Econòmica i Contractació de la Gerència de Seguretat i Prevenció i 

de la Gerent de Seguretat i Prevenció; (iv) l’Informe per incloure noves taxes, i modificar-ne 

d’existents, a les Ordenances Fiscals 2.5 i 3.1 per a l’any 2022, de 14 de juny de 2021, de 
l’Arxiver en Cap i el Gerent de Recursos; (v) el quadre que conté el càlcul dels costos de 

prestació dels serveis d’arxius, de 14 de juny de 2021, de l’Arxiver en Cap; (vi) el quadre que 
conté el càlcul respecte de la cobertura del cost mitjançant tarifa, de 14 de juny de 2021; (vii) 

l’Informe relatiu a les Taxes per llicències, informes i altres prestacions relatius a l’àmbit de 
prevenció, seguretat i mobilitat, de juny de 2021, de la Cap d’Administració Econòmica i 
Contractació de la Gerència de Seguretat i Prevenció i de la Gerent de Seguretat i Prevenció; 

(viii) l’Informe relatiu a les Taxes per llicències, informes i altres prestacions relatius a 
l’àmbit de prevenció, seguretat i mobilitat, de juliol de 2021, de la Cap d’Administració 
Econòmica i Contractació de la Gerència de Seguretat i Prevenció i de la Gerent de Seguretat 
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i Prevenció; (ix) l’Informe justificatiu de la proposta de taxes per a l’Ordenança Fiscal 3.1 –
Taxes per serveis generals, de 18 de juny de 2021, de la Tècnica Superior en Organització del 

Departament de Transparència i Bones Pràctiques i el Gerent d’Àrea Agenda 2030, Transició 
Digital i Esports; (x) Informe Tècnic-Econòmic relatiu a la proposta de Taxes per l’Ordenança 
Fiscal 3.1 –Taxes per Serveis Generals, de 18 de juny de 2021, de la Tècnica Superior en 

Organització del Departament de Transparència i Bones Pràctiques i el Gerent d’Àrea Agenda 
2030, Transició Digital i Esports; (xi) l’Informe relatiu a la Taxa per l’anàlisi d’alcoholèmies i 
drogo –test, de juny de 2021, de la Cap d’Administració Econòmica i Contractació de la 

Gerència de Seguretat i Prevenció i de la Gerent de Seguretat i Prevenció; (xii) l’Informe 
relatiu a la Taxa per l’obtenció dels informes d’accidents i informes tècnics de patrulla de la 
Guàrdia Urbana, de juny de 2021, de la Cap d’Administració Econòmica i Contractació de la 

Gerència de Seguretat i Prevenció i de la Gerent de Seguretat i Prevenció i (xiii) l’Informe 
relatiu a la Taxa per concessió de targetes per a les carrabines i pistoles d’aire comprimit, de 
juny de 2021, de la Cap d’Administració Econòmica i Contractació de la Gerència de 

Seguretat i Prevenció i de la Gerent de Seguretat i Prevenció. 

 

L’examen que realitza el Consell Tributari sobre les ordenances reguladores dels ingressos de 

dret públic, així com sobre qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o 

parcialment als ingressos de dret públic, es limita a l’anàlisi jurídica dels textos normatius 
continguts a l’expedient. 
 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

La modificació que ara se sotmet a informe del Consell Tributari proposa canvis, respecte de 

l’Ordenança Fiscal vigent, essencialment en relació amb: (i) la inclusió de la referència a la 

utilització de drons en relació amb l’ocupació de la via pública per a rodatges de pel·lícules, 
vídeos, enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions fotogràfiques; (ii) la 

supressió d’un supòsit de no subjecció; (iii) la inclusió d’un nou supòsit d’exempció de la taxa 

en funció de l’import; i (iv) l’Annex de tarifes, introduint algunes noves –relatives als 

rodatges i gravacions mitjançant vols de drons i a còpies, digitalitzacions i lliurament de 

documentació-, i modificant els imports d’algunes ja existents.  
 

II.- Sobre el procediment normatiu  

 

El procediment per a la modificació de l’Ordenança fiscal (OF) 3.1, reguladora de les Taxes 

per serveis generals, haurà d’ajustar-se a les previsions contingudes als articles 15 a 19 del 
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Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’expedient haurà de 
contenir tota la documentació exigida per la normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu 

informe econòmic-financer que valori les conseqüències pressupostaries derivades de 

l’aprovació de l’Ordenança i, en el seu cas, el preceptiu informe econòmic-financer que posi 

de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost del servei previst a l’article 25 
del TRLRHL. Consten incorporats a l’expedient els respectius informes referits a cada una de 

les modificacions proposades. 

 

III.- Observacions 

 

A) Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’article 2.2 lletra f) de la 

referida OF 3.1 la nova redacció del qual és la següent: 

 

“f) Les autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via pública per a rodatges de 
pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius, realització de maquetes i sessions 

fotogràfiques (per qualsevol sistema tècnic de gravació i rodatge, per exemple vols de 

drons,...), mudances (...)” 

 

La modificació proposada respecte d’aquest article 2.2 f) –consistent en afegir la referència a  

“qualsevol sistema tècnic de gravació i rodatge, per exemple vols de drons”- no mereix cap 

objecció. Tot i així, des del punt de vista de la tècnica normativa, es recomana evitar les 

referències exemplificatives. Així es podria redactar: “qualsevol sistema tècnic de gravació i 
rodatge, inclosos els vols de drons”. 

 

Val a dir que els informes corresponents no fan cap referència justificativa a aquesta 

modificació. 

 

B) La modificació de l’article 4 de la referida OF 3.1 suprimeix el següent paràgraf: 

 

“No estaran subjectes a la taxa per autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la via 
pública per a rodatges de pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius, realització de 
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maquetes i sessions fotogràfiques, mudances, bastides, grues i reserves, els serveis de 

recollida de béns i estris procedents de desnonaments judicials de domicili o en situació 

d’emergència que l’Ajuntament presti d’acord amb la cartera de serveis socials”.  
 

En relació amb la modificació proposada –consistent en l’eliminació d’un supòsit de no 
subjecció a la taxa (concretament, el dels serveis de recollida de béns i estris procedents de 

desnonaments judicials de domicili o en situació d’emergència que l’Ajuntament presti 
d’acord amb la cartera de serveis socials)- el Consell no té res a objectar jurídicament, atès 

que no només resta emparada per l’autonomia del Consistori, sinó que a més suposa una 

depuració de la tècnica normativa en tant que suprimeix una reiteració en eliminar un supòsit 

de no subjecció a la taxa que ja es contempla com al tal a la lletra b) de l’apartat segon de 
l’article 5 del mateix text de l’OF 3.1, precepte específicament dedicat a les exempcions i 
bonificacions.  

 

Val a dir que els informes corresponents no es pronuncien respecte d’aquesta proposta de 
modificació.  

 

C) Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’article 5.3 de la referida OF 

3.1 la nova redacció del qual és la següent: 

 

“3. En l’exercici del dret d’accés a la informació pública, estaran exempts de taxa 
els imports inferiors a 5 euros. L’exempció s’aplicarà a un mateix subjecte passiu 
només en els supòsits de primera o única sol·licitud en la mateixa setmana. La quota 

inferior a 5 euros es determinarà un cop aplicades les reduccions i bonificacions que 

escaiguin”. 
 

Respecte de la modificació proposada, consistent en establir un nou supòsit d’exempció de la 
taxa per raó de l’import de la mateixa, el Consell Tributari no té cap objecció. Se suggereix 

una clarificació de la seva redacció de manera que es puguin evitar interpretacions dispars 

respecte) si el concepte de setmana al qual es refereix el precepte és el de període de set dies 

consecutius de dilluns a diumenge o bé qualsevol  període de set dies consecutius. 

 

En relació amb aquesta proposta de modificació l’Informe justificatiu corresponent emès el 18 

de juny de 2021 per la Tècnica Superior en Organització del Departament de Transparència i 

Bones Pràctiques justifica la mesura en els següents  termes:  

 

“Addicionalment, s’ha proposat la incorporació d’una exempció a l’article 5è de 
l’Ordenança Fiscal 3.1, amb el següent redactat: 
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“En l’exercici del dret d’accés a la informació pública, estaran exempts de taxa els imports 
inferiors a 5 euros. L’exempció s’aplicarà a un mateix subjecte passiu només en els supòsits 
de primera o única sol·licitud en la mateixa setmana. 

La quota inferior a 5 euros es determinarà un cop aplicades les reduccions i bonificacions 

que escaiguin.” 

L’exempció es proposa únicament per a l’àmbit del dret d’accés a la informació pública, que 
és l’àmbit en el qual és competent aquesta Gerència, però la proposta es condiciona, com no 

pot ser d’una altra manera, a que des d’una altra Gerència no s’hagi formulat una proposta 
d’exempció per raó de l’import que sigui aplicable amb caràcter general. 
L’objectiu d’aquesta proposta d’exempció es proposa per evitar que el cost, en termes de 

dedicació del personal municipal, de la gestió de la documentació necessària per a fer efectiu 

el cobrament d’aquestes taxes sigui superior a l’ingrés que finalment suposaran. Aquest 
objectiu és especialment rellevant en el cas del dret d’accés a la informació pública que es 
porta a terme en les unitats de gestió fora dels centres municipals d’arxiu, perquè la majoria 
d’elles reben al cap de l’any, com a molt, una o dues sol·licituds. Com que habitualment la 

liquidació i cobrament de taxes no es troben entre les tasques habituals d’aquestes unitats, la 
gestió de la taxa els consumirà un temps elevat que faria que, per a imports petits, el cost de 

personal sigui superior al corresponent ingrés. D’altra banda, la limitació a una única 

exempció per subjecte passiu i setmana pretén evitar que els sol·licitants fraccionin les seves 

sol·licituds d’accés a la informació pública, multiplicant així la feina de tramitació, amb 
l’objectiu d’evitar el pagament de la taxa.” 

 

D) Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’apartat A de l’Annex de 
tarifes de la referida OF 3.1 en relació amb les tarifes per als serveis generals, la nova 

redacció del qual és la següent: 

 
A. SERVEIS GENERALS 

Apartat  Concepte Import € 

Epígraf I Llicències,  informes  i  altres  prestacions  relatius  als  àmbits  de  prevenció, 
seguretat i mobilitat; i de l’hàbitat urbà 

 

1.1 Per cada autorització de transport escolar i de menors, de caràcter anual 14,67 
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1.2 Concessió de targetes per a carrabines i pistoles accionades per aire o per un 
altre gas comprimit, no assililades a escopetes, d’ànima llisa o ratllada i d’un sol tret, 
de tret semiautomàtic i les armes lúdic-esportives d’airsoft i paintball accionades per 
molla o resot i/o de tipus automàtic. 

25,62 

1.3 Còpies autoritzades d’informes tècnics i de comunicats d’accidents de circulació 
als interessats, a les companyies o entitats asseguradores i als jutjats o tribunals 

 

1.3.1 Informes sol·licitats per finestra: 
- Per cada informes (amb un màxim d’una fotografia) 
- Per cada fotografia addicional 

 

117,68 
3,78 

1.3.2 Informes sol·licitats per portal Internet: 
- Per cada informe (amb un màxim d’una fotogafia 
- Per cada fotografia addicional 

 

100,03 
3,16 

1.3.2 Expedició d’informes tècnics en els que hagi intervingut el servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament 

138,76 

1.3.3 Expedició d’informes tècnics d’intervenció de patrulla emesos per la Guàrdia Urbana 
de Barcelona 

28,18 

1.4 Croquis d’instal·lacions de semàfors i diagrama de funcionament, i de senyals de 
circulació 

 
69,82 

1.5 Plans de mobilitat de Districtes   

1.5.1 -Duplicat targeta d’accés  9,23 

1.5.2 -Duplicat targeta de resident  5,00 

1.6 Realització d’anàlisis clíniques de contrast  

1.6.1 Anàlisi clínica per detectar els nivells d’alcohol en sang . 272,02 

1.6.2 Anàlisi clínica per detectar la presència de drogues tòxiques, estupefaents i/o 
substàncies psicotròpiques a l’organisme. 

307,77 

1.7 Informes de plans d’autoprotecció per la protecció civil local. 170,11 

1.8 Autoritzacions de sol·licitud d’ocupació de la via pública  

1.8.1 Ocupació per MUDANCES, GRUES MOBILS AUTOPROPULSADES, BASTIDES. 
PER MAQUINÀRIA DE TREBALL I ALTRES RESERVES 

 

1.8.1 Tipus A – Vehicle pma ≤ 3.500 Kg + no mitjans Autorització x 
Mecànics externs Assabentat 

0,00 

1.8.1 Tipus B – Resta de vehicles Autorització NO 
Assabentat 

40,79 

1.8.1 Ocupació per BASTIDES Autorització NO 
Assabentat 

40,79 

1.8.1 Ocupació x GRUES 40,79 

1.8.1 Tipus A – Vehicle 2/4 eixos                                                 Autorització NO Tipus B – 
Vehicle 5/6 eixos                                                        Assabentat Tipus C – Vehicle + 
 ≥ 7 eixos 

40,79 

1.8.1 Ocupacions x MAQUINÀRIA DE TREBALL I ALTRES RESERVES  

1.8.1 Tipus A – Vehicle 10 m² Autorització 
Tipus B – Vehicle 30 m² NO Assabentat 
Tipus C – Vehicle 30 m² 
Tipus D – Vehicle 12 m² 

40,79 
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1.8.2 Ocupacions x RODATGES I GRAVACIONS Autorització NO 
Autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de la Assabentat 
via pública per rodatges de pel·lícules, videos,  
enregistrament televisius, realització de 
maquetes i sessions fotogràfiques 
AUTOLIQUIDACIÓ 

88,97 

1.8.3 Ocupacions  x  RODATGES  I  GRAVACIONS  mitjançant   VOLS  DE  DRONS 
Autoritzacions de sol·licituds d’ocupació de           Autorització NO 
l’espai públic per al vol de drons                                                    Assabentat 
AUTOLIQUIDACIÓ 

124,72 

1.9 Per la tramitació de llicència de terrasa en espai privat d’ús públic, d’acord amb 
el que estableix l’article 3r apartat b) de l’ordenança municipal de terrasses 

220,00 

1.10 Pels serveis de tramitació administrativa per l’otorgament, duplicat o modificació de 
l’autorització sanitària dels establiments i instal·lacions on es realitzen pràctiques  
de tatuatge, pircing, micropigmentació i tècniques assimilables 

 

1.10.1 Per l’atorgament de l’autorització sanitària de funcionament, o el canvi de titularitat o les 
modificacions múltiples de l’autorització sanitària ja atorgada 

153,50 

1.10.2 Per duplicat o una modificació específica de l’autorització sanitària de funcionament 61,50 

1.11.1 Pels serveis de tramitació administrativa d’identificació i registre de Vehicles de 
Mobilitat Personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes que desenvolupin 
una activitat d’explotació econòmica 

19,00 

1.11.2 Pels serveis de tramitació administrativa d’identificació i registre de Vehicles de 
Mobilitat Personal (VMP), bicicletes i cicles de més de dues rodes per a ús particular 

9,50 

 
Epígraf II 

 
Informes, estudis i reproduccions de documents d’àmbit general 

 
Euros 

2.1 Compulses de documents a instància de particulars per presentar  a administracions 
alienes a l'Ajuntament de Barcelona 

 

 

 - Per cada full a una cara 
 

4,38 

 - Per cada full a doble cara 6,93 

2.2. Compareixences a instància de particulars per presentar a administracions alienes 
a l'Ajuntament de Barcelona 

 
18,31 

 – Per cadascuna  

   

2.3 Fotocòpies, amb exclusió dels documents que la seva reproducció tingui establerta una 
tarifa específica. 
Per cada fotocòpia: 

– una sola cara 

– les dues cares 

 
 
 

0,10 
0,12 

2.4 Impressió en paper d'imatges ja digitalitzades  

 - DIN A-4 0,93 
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 - DIN A-3 1,65 

 - DIN A-2 2,58 

2.5 Reproducció de plànols  

 Mesures estàndard (sistema DIN A):  

 DIN A0 (841×1189 mm) 12,00 

 DIN A1 (594×841 mm) 8,30 

 DIN A2 (420×594 mm) 4,50 

    Mesures no estàndard:  

 - De 40 a 80 cm 4,21 

 - De 120 a 150 cm 9,63 

 - De 150 a 200 cm 11,74 

2.6 Subministrament d’informació urbanística informatitzada plànol 1:1.000 (€/ha en suport 
digital) 

 
5,97 

2.7 Reproducció de microfilm  

 - Còpia en paper de microfilm fet 0,56 

 - Microfilm de microfilm 0,74 

2.8 Còpia en paper, mitjançant el maquinari estàndard disponible a les 
oficines de gestió, de documents existents en suport digital que es trobin 
disponibles de forma directa des d’aquestes oficines, amb exclusió dels 
documents que la seva impressió tingui establerta una tarifa específica.  
Per cada full:  
- imprès a una sola cara  
- imprès a doble cara  

 

 
 
 
 
 

0,10 
0,12 

2.9 Digitalització, mitjançant el maquinari estàndard disponible a les oficines de 
gestió, de documents existents en suport paper, amb exclusió de les 
digitalitzacions que tinguin establerta una tarifa específica. 
Per cada pàgina: 

 
 
 
 

0,05 
2.10 Suport de lliurament de documentació en format digital, quan sigui inviable la 

seva remissió per correu electrònic. 
- USB 

 
 

5,50 

2.11  Informes i estudis realitzats per les diferents àrees a instància de part  

 – per tècnic superior i hora 31,38 

 – per tècnic mitjà i hora 24,83 

 – per administratiu i hora 20,85 

   

Epígraf III Reproducció i digitalització de documents del Sistema Municipal d’Arxius Euros 

   
3.1 Digitalitzacions b/n i color (no inclou el suport de lliurament)  

3.1.1 Fins a DIN A3 (jpeg 150 dpi) 
Fins a DIN A3, còpia de difusió: PDF/A o JPEG (resolució de referència: 100 a 150 
ppp) 

0,35 
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3.1.2 Fins a DIN A3 (tiff 300 dpi) 
Fins a DIN A3, còpia de preservació: TIFF 6 (resolució de referència: 300 ppp) 

4,12 

3.1.3 A partir de DIN A2 (tiff 300 dpi) 
A partir de DIN A2, còpia de difusió: PDF/A o JPEG (resolució de referència: 100 a 
150 ppp) 

1,00 

3.1.4 Fotografia manual digital jpeg (6 mb aprox.) 
A partir de DIN A2, còpia de preservació: TIFF 6 (resolució de referència: 300 ppp) 

 
5,15 

3.1.5 Fotografia manual digital tiff (50 mb aprox.) 
Fotografia manual digital², còpia de difusió: PDF/A o JPEG (resolució de 
referència: 100 a 150 ppp). 6Mb aprox. 

 
7,20 

3.1.6 Fotografia manual digital², còpia de preservació: TIFF 6 (resolució de referència: 
300 ppp). 50Mb aprox. 

 
18,00 

3.2 Suport de lliurament (aquest preu s'ha d'afegir al de digitalització)  

3.2.1 Subministrament DVD  
1,87 

3.2.2 Subministrament CD 1,19 

 ² Nota aplicació taxa epígraf III, apartats 3.1.5 i 3.1.6: El servei de digitalització de 
documentació mitjançant fotografia manual digital, recollit als apartats 3.1.5 i 3.1.6 de 
l’epígraf III, serà d’aplicació quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies: 
a) Quan l’estat de conservació del document objecte de digitalització no faci possible 
l’ús d’escàners o plotters, o s’aconselli l’ús de la fotografia manual digital, per tal 
minimitzar la seva manipulació i garantir-ne l’adequada integritat i preservació. Aquest 
fet el determinarà el centre d’arxiu en qüestió. 
b) Quan les dimensions del document objecte de digitalització (grans formats) no facin 
possible l’ús d’escàners o plotters, i requereixin l’ús de la fotografia manual digital. 
Aquest fet el determinarà el centre d’arxiu en qüestió. 
c) Quan l’usuari sol·liciti expressament, i de forma voluntària, que la reproducció digital 
del document sigui realitzada mitjançant fotografia manual digital 

 

Epígraf IV Pels serveis de tramitació tècnica i administrativa de les proves d’accés a les places 
convocades de l’oferta pública d’ocupació de l’Administració municipal 

Euros 

4.1 Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 amb presentació 
de la sol·licitud per mitjans telemàtics 

 
26,08 

4.2 Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups B, C1, C2 i altres amb 
presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics 

 
16,12 

4.3 Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups A1 i A2 amb presentació 
de la sol·licitud per mitjans no telemàtics 

 
52,16 

4.4 Processos d’oferta pública d’ocupació d’accés als grups B, C1, C2 i altres amb 
presentació de la sol·licitud per mitjans no telemàtics 

 
32,24 

4.5 Quan els/les aspirants siguin persones que es trobin en situació de desocupació i que 
no percebin cap prestació econòmica, segons certificat expedit per l’oficina del servei 
d’ocupació corresponent, o bé persones amb discapacitat que acreditin una 
discapacitat igual o superior al 33%, mitjançant certificat emès per la institució 
competent, la quota serà zero. 

 

  

Quant a la inclusió específicament d’una tarifa per les ocupacions per rodatges i gravacions 

mitjançant vols de drons i la determinació del sistema d’autoliquidació per fer efectiva la taxa 

mailto:conselltributari@bcn.cat


que es deriva d'aquestes ocupacions, el Consell Tributari no té res a objectar perque la

proposta simplement especifica la norma per a un suposit concret 1 estableix el regim de

declaració de conformitat amb dret.

En relació amb la distinció, quant tarifes, entre les copies de documents d'ambit general en

paper -a una i a doble cara- 1 la seva digitalització en diversos formats (DIN A3, DIN A2,

Fotografies, etc.) 1 llliurament, aquest Consell Tributari no té jurídicament res a objectar en

tant que és una precisió que confereix més claredat a la norma 1, en consegiiéncia, major

seguretat jurídica als ciutadans.

Pel que fa a la resta de modificacions previstes en aquest Annex de tarifes per als serveix

generals, en tant que contenen variacions de quanties 1 aspectes exclusivament economics, el

Consell Tributari observa que ha estat incorporat a l'expedient estudi economic respectiu

que justifica 1" establiment de les noves tarifes.

IV.- Conclusió

Un cop considerades les observacions formulades pel Consell Tributari, 1" Ajuntament podra

continuar la tramitació del projecte sotmés a informe."

El Secretari del Consell Tributari

FERNANDO Signat digitalment per
FERNANDO JAVIER

JAVIER FRIAS FRIAS VALLE DNI

VALLE DNI
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