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Expedient 320/22 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 5 d octubre de 2022, ha aprovat el següent informe: 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de , 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 a Fiscal núm. 

3.1, reguladora de Taxes per Serveis Generals.  de data 7 

de setembre de 2022  dels següents documents: (i) 

Informe sobre 

Generals ; 

altres prestacions relatius 

Econòmica i Contractació de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i de la Gerent de 

per a 

ca

Contractació de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i de la Gerent de Seguretat i 

- , de la 

guretat i Prevenció, i 

de la Gerent 

s amb la 

de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i de la Gerent de Seguretat i Prevenció; (vi) 

 informes tècnics de 

Gerència de Seguretat i Prevenció, i de la Gerent de Seguretat i Prevenció; (vii) 

tècnic-econòmic sobre Les activitats de control sanitari i la tramitació administrativa 
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de tatuatge, micropigmentació, pírcing i assimilables, de conformitat amb el art. 14.2 del 

Decret  es regulen les pràctiques de tatuatge, 

micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els 

establiments on es realitzen , 

la Gerent; i 

sanitària de funcionament per a les activitats de tatuatges, pírcing, micropigmentació i 

tècniques 

i de la 

Gerent de Drets Socials.  

 

 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

 

 

INFORME  

 

I.- Introducció 

 

La modificació que se sotmet a informe del Consell Tributari constitueix, bàsicament, en la 

una actualització de tarifes del 

variació dels costos (de mitjana, el 2,17%, 

amb congelacions i algun increment aïllat superior). 

        

 

II.- Sobre la legalitat del projecte normatiu  

 

 (OF) -se a les 

previsions con

contenir tota la documentació exigida per la normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu 

informe econòmic-financer que valori les conseqüències pressupostaries derivades de 

 i, en el seu cas, el preceptiu informe econòmic-financer de les 

total o parcialment els nous serveis, en el qual es posi de manifest el valor de mercat o la 

previsible cobertura del cost 

 

proposades. 

 








