
 

 

 

 

 

 

 

Hisenda. Ordenances fiscals. RESOLUCIÓ DE LES AL·LE GACIONS I 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 

2014. 

 

Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 

l’exercici 2014 i següents. 

 

Segon.- Aprovar per a l’exercici 2014 i següents la modificació de les Ordenances 

fiscals que a continuació es relacionen: 

 

Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre Activitats Econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 

Ordenança Fiscal núm. 6 Taxa per Serveis urbanístics 

Ordenança Fiscal núm. 7 Taxa per la prestació dels Serveis d’Intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 

prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 

posteriors a l’inici de les activitats 

Ordenança Fiscal núm. 9 Taxa per recollida, transport, tractament i eliminació 

d’escombraries i altres residus urbans 

Ordenança Fiscal núm. 11 Taxa de Cementiri Municipal 

Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús 

públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 

Ordenança Fiscal núm. 14 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la 

via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre 

espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 

descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

 

 

 



 

 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 15 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa 

Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 

ambulants i rodatge cinematogràfic 

Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 

Ordenança Fiscal núm. 22 Taxa pel subministrament d’aigua potable 

Ordenança Fiscal núm. 23 Taxa pel Servei d’Emissora de Ràdio Municipal 

Ordenança Fiscal núm. 24 Taxa per a la prestació de serveis culturals i socials 

Ordenança Fiscal núm. 32 Taxa de llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme 

 

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 

dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el 

text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò 

que constitueix prescripció legal obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 

per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de 

setembre de 2.013. 

 

Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre Activitats Econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 

 

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 

 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 

part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i 

aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 

publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà 

pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 

ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 

seguidament: 

 

Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre Activitats Econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 
 


