
AjuntamentE
de Barcelona

Núm. EXP: 01 0OOFF2022

Vist el projecte de modificacions de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 i

successius, es proposa, per part de la Regidora de Comerc, Mercats, Regim Interior i

Hisenda, elevar al Plenari del Consell Municipal radopció del seguent:

ACORD

APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2022 successius de les

Ordenances fiscals seguents: Ordenanga fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns

immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecanica; núm. 1.3. Impost

sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost sobre

activitats economiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, instal-lacions obres;

núm. 2.2 Recarrec a l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics; núm. 3.1. Taxes

per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis

salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis

relatius a sacs 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 intervenció sanitaria relatius a animals de companyia; núm. 3.8. Taxes per

prestacions de la Guardia Urbana circulacions especials; núm. 3.9 Taxes per la

utilització privativa o laprofitament especial del domini públic local la prestació d'altres

serveis a favord'explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre xarxes de

comunicacions electroniques; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini

públic municipal la prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització

privativa o laprofitament especial del domini públic municipal, a favor dempreses

explotadores de serveis de subministraments d'interes general; núm. 3.12. Taxes per

lestacionament regulat de 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 l'aprofitament especial del domini públic municipal, a

favor dempreses explotadores de serveis de telefonia mobil; núm. 3.17 Taxes per la

utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal-lacions

de transport d'energia electrica, gas, agua, hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei

de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars; núm. 4.

Contribucions especials; Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat;

IMPOSAR les taxes incorporades a Ordenanga fiscal núm. 3.9 d'acord amb la

documentació obrant a l'expedient. SOTMETRE les esmentades Ordenances fiscals a

informació pública per un termini de trenta dies hábils, comptadors des de lendema de

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

podran examinar l'expedient presentar les reclamacions que estimin oportunes; i

TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de les ordenances fiscals

en el supósit que no es presentin reclamacions.

Barcelona, 11 d'octubre de 2021
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