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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 18 de juliol l’Alcalde-President
PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

6. MODIFICACIÓ Ordenança Fiscal Núm 11 Reguladora de la
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE
LA VIA PUBLICA REGULADORA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Atesa la voluntat de regular la ocupació de la via pública per taules i cadires es
proposa la modificació de l’0rdenança fiscal núm 11 reguladora de la TAXA PER
OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA
REGULADORA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Vista la Memòria de l’Alcaldia
S'ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal Núm 11 Reguladora de la TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL,
EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA REGULADORA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA.
Castellví de Rosanes, 13 JULIOL 2016

EXP 137/2015, 10407

L'ALCALDE,

Signat: Joan Carles Almirall Sànchez

DILIGÈNCIA:
L'acord proposat, PER UNANIMITAT, ha estat
aprovat pel Ple en sessió ordinària de data 18 de
juliol de 2016
Castellví de Rosanes, 18 juliol 2016
El Secretari-Interventor,
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Atesa l'Ordre del Dia de la convocatòria de sessió ordinària a celebrar el dia 18 de juliol l’Alcalde-President
PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

Es crea la tarifa sisena en els termes indicats a continuació :
Tarifa Sisena. Ocupació de la via pública amb taules i cadires
Categories de vials públics:

Categoria 1ª
Categoria 2ª
Categoria 3ª
Categoria del
carrer
Categoria 1ª
Categoria 2ª
Categoria 3ª

Av Montserrat , Carrer Sant Llorenç Morunys Av Taió
La resta dels carrers no indicats a la categoria 1ª
Passatges
1 trimestre
(€/m2)

2 trimestre
(€/m2)

3 trimestre
(€/m2)

4 trimestre
(€/m2)

4,07
3,66
3,26

8,14
7,32
6,52

12,21
10,98
9,78

16,28
14,64
13,04

Novè.- Els acords definitius en matèria de imposició, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Desè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.”

Castellví de Rosanes, 13 JULIOL 2016
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