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El PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL, en sessió de 28 d'octubre de 2022, ha aprovat la següent
:

(01 OOFF2023) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2023 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,

Turístics; 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

telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques; núm. 3.10.
Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres

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

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

residus municipals generats en els domicilis particulars; 3.19 Taxa pel manteniment

salvament; núm. 4. Contribucions especials; Categories fiscals de les vies públiques de
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servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars i a

de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els interessats

TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de les ordenances fiscals en el
supòsit que no es presentin reclamacions.

Secretaria General,


