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UA 1.10 
LOP/czc 
 
Número d’expedient: GHIS2019000606 
 
Aprovació provisional modificació Ordenances Fiscals 
 
El Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 7 d'octubre de 2019 va aprovar 
provisionalment  la modificació de l'Ordenança Fiscal número 1,  general de 
gestió, inspecció i recaptació, de l'Ordenança Fiscal número 3 reguladora de 
l'impost sobre béns immobles i de l'Ordenança fiscal número 8, reguladora de 
les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i 
prestació de serveis o de realització d'activitats administratives de competència 
local, que han regir a partir del dia 01/01/2020,  així com va derogar 
provisionalment l'apartat 2n de l'article 33 de l'Ordenança Fiscal número 1,  
General de gestió, inspecció i recaptació; els apartats l), m), n) i o) de l'article 
2.2 i els articles 6.6, 6.7, 8.9, 8.10, de l'Ordenança fiscal número 8, reguladora 
de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic i 
prestació de serveis o de realització d'activitats administratives de competència 
local, així com els apartats 2.12, 2.13 i 2.14 de l'Annex de la citada Ordenança 
número 8, amb efectes a l'entrada en vigor de l'Ordenança reguladora de les 
prestacions patrimonials públiques no tributàries derivades de la prestació dels 
serveis de subministrament d'aigua potable, clavegueram i de recollida de 
residus, deixalleria, tractament i eliminació d'aquests.  
Atès el que disposa l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
l'acord se sotmet a exposició al públic pel termini de trenta dies hàbils a 
comptar del dia hàbil següent de la última publicació d'aquest edicte al Butlletí 
Oficial de la Província i en un dels diaris de major difusió de la província a fi que 
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que 
considerin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat 
cap reclamació, l'acord adoptat restarà aprovat definitivament, sense necessitat 
de nou acord plenari. L'acord es troba exposat al tauler d'edictes de la 
Corporació i a la web municipal www.figueres.cat, i l'expedient es troba a 
disposició dels interessats a l'oficina de Rendes ubicada a la tercera planta de 
l'Ajuntament (Pl. Ajuntament número 12). 
 

L’alcaldessa presidenta 
 

[Firma01-01] 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DILIGÈNCIA: Fixat al tauler d'anuncis el dia que signo aquesta diligència. En 
dono fe. 
  
La secretària 
 
[Firma02-01] 
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