Ordenança fiscal núm. 1

reguladora de l’impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal núm. 3

reguladora de l’impost vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal núm. 4

Reguladora de l’impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys de
naturalesa Urbana
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal núm. 5
Ordenança fiscal núm. 12

Ordenança fiscal núm. 17
Ordenança fiscal núm. 18
Ordenança fiscal núm. 20
Ordenança fiscal núm. 24

reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa
en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmeti ment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable així com pels controls
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions
periòdiques.
reguladora de les taxes per als serveis d’inspecció sanitària, autorització
sanitària i protecció de la salubritat publica.
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
Reguladora de la taxa per la recollida i transport d'escombraries i altres
residus urbans.
reguladora de la taxa per serveis generals.

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici
de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. .
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text
complet de les Ordenances fiscals 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, 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.

https://bop.diba.cat
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Segon,_ Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a
continuació es relacionen, així com el seu text refós:

CVE 2020031132

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2021 i següents, així com el seu text refós.

Data 3-11-2020

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló en sessió plenària de data 29 d’octubre de 2020 amb el quòrum
legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Diputació de Barcelona en exercici de les funcions d’assistència i cooperació que li atribueix l’article 36 de la
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local i actuant com a Ens delegat per a realitzar la gestió, recaptació i la
inspecció de tots o alguns dels tributs la titularitat dels quals correspon als municipis que es diran, anuncia que
els Ajuntaments respectius han aprovat provisionalment els acords de modificació d’ordenances fiscals, així com
d’imposició i ordenació de taxes, per a l’exercici de 2021 amb el contingut següent:

A

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA EMÈS PER LA DIPUTACIÓ DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ
D’ORDENANCES FISCALS APROVATS PER L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

B

Barcelona, 30 d'octubre de 2020
La gerent, Llum Rodríguez Rodríguez
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