
Dilluns, 14 d'abril de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal, en data 28 de març de 2014, ha adoptat el següent acord:

1r. RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació de l'ordenança fiscal 3.1. de taxes per serveis generals i 
3.10. per utilització privativa del domini públic municipal i altres prestacions de serveis, aprovades provisionalment pel 
Plenari  del  Consell  Municipal  el  20 de desembre de 2013, en els termes que resulten de l'informe de la Gerència 
d'Economia, Empresa i Ocupació, que s'adjunta; 2n ACORDAR definitivament la imposició d’una taxa per tramitació de 
llicències de terrasses a espais privats d’ús públic; 3r. APROVAR definitivament, segons l’article 1r de l’Annex, i amb 
efectes a partir  de la seva aprovació definitiva, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.1, de taxes per serveis 
generals,  per  incorporar  les  disposicions  reguladores  de  la  taxa  referida  en  l’anterior  punt  2n;  4t.  ACORDAR 
definitivament  la  incorporació  del  mòdul  bàsic  reduït  de  vetlladors  amb  una  superfície  mínima  de  1,20  m2;  5è. 
APROVAR definitivament, segons l’article 2n de l’Annex, i amb efectes a partir aprovació definitiva, la modificació de 
l’Ordenança fiscal 3.10, de taxes per utilització privativa del domini públic municipal i altres prestacions de serveis, per 
incorporar les disposicions reguladores de la modificació referida en l’anterior punt 4t.

Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar directament el recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos comptadors des del dia següent a aquesta publicació. Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que 
s’estimi convenient.

ANNEX

MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS

Article 1r. Modificació de l’ordenança fiscal núm.3.1, reguladora de les taxes per serveis generals.

Únic. S’afegeix un nou apartat a l’annex de tarifes de l’OF, apartat A Serveis Generals, epígraf I, Llicències, guies i altres 
documents.

"1.16 Per la tramitació de llicència de terrassa en espai privat d’ús públic: 220,00 EUR."

Article 2n. Modificació de l’ordenança fiscal núm.3.10, reguladora de les taxes per utilització privativa del domini públic 
municipal i altres prestacions de serveis.

Únic. Modificar l’apartat e) del epígraf 2.2 de l’article 7è "Quota tributària":

e) Es considera que l’espai mínim que ocupa un mòdul bàsic de vetllador (una taula i quatre cadires) és de 2.25 m2. En 
el  cas d’un mòdul reduït  de vetllador  (una taula i  dos cadires)  la superfície  mínima és de 1,20 m2. No es poden 
autoritzar més taules del nombre de dividir la superfície autoritzada per 2,25 m2 (mòduls bàsics) o per 1,20 m2 (mòduls 
reduïts).

Disposició final única.

Aquestes modificacions entraran en vigor amb la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Barcelona, 28 de març de 2014
El secretari general, Jordi Cases i Pallarés

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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