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Expedient 318/22 

 

 

 

 

 

El Consell Tributari, en sessió de 13 d octubre de 2022, 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 1.4, 

reguladora de  . 

 de data 7 de setembre de 2022 panyà en la mateixa data i es completà en 

dates 9 i 21 de setembre amb els següents documents: (i) Proposta de text de la nova 

Ordenança 1.4. 

 

 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 

 

4 que se sotmeten a informe són les següents: 

 

- ons. 

-  
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II.- Sobre el procediment normatiu  

 

El procediment per a la modificació de OF 1.4, reguladora de l

econòmiques -se a les previsions contingudes als articles 15 a 19 del Text 

refós de la llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, 

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

informe econòmic-financer que valori les conseqüències pressupostàries derivades de 

. 

 

present informe. 

 

S , el Consell Tributari realitza les següents precisions i 

observacions a la proposta normativa que se li sotmet a informe: 

 

III.-  Observacions 

 

1.- Se sotmet a informe del Consell Tributari la proposta de 

referida OF en virtut de la qual es dona nova redacció a aquest precepte 

distinció que abans no existia entre bonificacions i reduccions. Aquesta distinció porta a 

incloure els supòsits previstos en dos apartats amb les rúbriques:  

 

a) bonificacions, que inclou la major part de supòsits, i 

 

b) reduccions, amb inclusió en aquesta segona categoria únicament de les minoracions 

relatives als casos en què es realitzin obres, a la via pública o als locals, que afectin o 

. 

 

La distinció introduïda, si bé no queda explicitada cap motivació t 

remés, tindria la seva justificació en la redacció de 

30 de desembre, que va crear dues notes 

comune

E) amb la següent redacció: 

 

Notas comunes a la División 6.ª: 

1.ª Cuando en los locales en que se ejerzan actividades clasificadas en esta División, 

que tributen por cuota municipal, se realicen obras mayores para las que se requiera la 

obtención de la correspondiente licencia urbanística, y tengan una duración superior a 


















