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En relació a  modificació de les Ordenances 

 23, emet el següent  
 
 

INFORME JURÍDIC 
 
 
I.- De conformitat amb els informes justificatius emesos per la Gerència de Pressupostos i 
Hisenda  administratiu
expedient per a la modificació de les Ordenances Fiscals aprovades definitivament es 
sessió de 23 de desembre de 2021 del Plenari del Consell. 
 
II.- La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la carta municipal de Barcelona, en relació 
amb la Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el règim especial del municipi de 

cial per 
la ciutat de Barcelona, aplicable com a norma especial en aplicació 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) que actua supletòriament, 

ls articles 1 a 4 de la Llei 1/2006, 1 a 6 de 
la Carta Municipal i TRLHL. 
 

Mecànic enumera els impostos de caràcter 
potestatiu, que requereixen acord per la seva imposició i ordenació: impost de 

naturalesa urbana. 
 
III.- 
Hisendes Locals (TRLHL) determina que 
corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para 
la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas 
cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes 
ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta 
días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunes   
 

finalizado el período de 
exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que 
procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la 
redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera 
el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad 
de acuerdo plenario  
 
IV.- és pot comprovar que compleix els articles 15 a 
18 en relació a les Ordenances Fiscals, 20 a 27 respecte taxes, 28 a 37 respecte 
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V.-  del Consell 
Tributari, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal, de data 29 de juny de 2012, 

at informe al 
Consell Tributari. 
  
VI.- 
en sessió de data 28 2.  
 
VII.- de 2022, així com 
en el diari La Vanguardia de data 2 de novembre de 2022, obrint-se un període 

 
 
VIII.- reclamacions formulades 
pels diferents Grups Municipals i partic
el certificat emès pel Secretari General de la Corporació.  

preceptius del Consell de Ciutat i del Consell Econòmic i Social de Barcelona. 
 
IX.- Un cop informades les reclamacions

t 
competent, disposen els articles 30 i 114 del Reglament orgànic 
Munic 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 
Barcelona, 
fiscals per 2023.   
 
  

ra procedent  
 
 

 
  
 
RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de les Ordenances Fiscals per 

data  
 
APROVAR definitivament 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. 1.4. Impost sobre 

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. 3.9 Taxes per la utilització 






