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1 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L´EXERCICI 2018
 
1.- 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.
 
2.-  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.
 
3.- Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
 
4.-  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.
 
5.-  En  aquest  sentit,  les  modificacions  introduïdes  als  textos  de  les  ordenances  fiscals
municipals obeeixen,  tant  a l’adaptació normativa corresponent  com a la clarificació de la
tributació  dels  operadors  de  telefonia  mòbil  per  la  utilització  privativa  o  l’aprofitament
especial del domini públic local.
 
6.- Atesa la necessitat de modificat les ordenances vigents, així com la creació i derogació de
les taxes per tal d’aconseguir el necessari equilibri pressupostari de despeses i ingressos.
 
Per tot això es PROPOSA:
 
PRIMER. Aprovar inicialment, d'acord amb el que disposen els articles 15 i 16 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, la modificació de les ordenances fiscals següents:
 

Número ordenança Tribut regulat

Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles

Ordenança Fiscal núm. 4 Impost  sobre  l’Increment  de  Valor  dels  Terrenys  de
Naturalesa Urbana

Ordenança Fiscal núm. 7 Taxa per Expedició de documents administratius

Ordenança Fiscal núm. 9 Taxa  per  la  prestació  dels  serveis  de  intervenció
administrativa en l’ activitat dels ciutadans i les empreses a
través  del  sotmetiment  a  prèvia  llicència,  comunicació

Plaça de Jaume Balmes, s/n Tel:93 263 91 00 ajuntament@gava.cat

08850Gavà Fax: 93 263 91 08 www.GavaCiutat.cat

1



Ajuntament de Gavà

prèvia  o  declaració  responsable  i  pels  controls  previs  o
posteriors a l´inici de les activitats.

Ordenança Fiscal núm. 11 Taxa del cementiri municipal

Ordenança Fiscal núm. 12 Taxa per recollida, transport i gestió d'escombraries i altres
residus municipals

Ordenança Fiscal núm. 14 Taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial de
l'espai i la via pública i equipaments municipals.

Ordenança Fiscal núm. 20 Taxa per l'estacionament de vehices de tracció mecànica en
les vies municipals (Zona Blava)

 
SEGON- EXPOSAR al públic els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i
també  en un diari  de  gran difusió de la província,  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. 
 
TERCER.- En cas de no haver-se produït RECLAMACIONS, publicar en el “Butlletí Oficial
de la Província” els acords elevats a definitius i el text modificat de les ordenances fiscals
aprovades,  les  quals  entraran  en  vigor  el  dia  1  de  gener  de  2018 i  regiran  mentre  no  se
n’acordarà la modificació o derogació.
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