Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, així com el seu text refós, i
la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves tarifes,
que han de regir a partir de l’exercici 2020, tal com resulta de l’Annex 1 que
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3 i 20.4 i 132, en
relació amb els articles del 15 al 19 del TRLRHL.
Tercer.- EXPOSAR al públic els anteriors acords provisionals, així com el text íntegre
de les ordenances, durant el termini de trenta dies a comptar des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
dins dels quals els interessats poden examinar els expedients i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Cinquè.- CONSIDERAR definitivament aprovats els acords provisionals adoptats,
sense cap més tràmit, si un cop finalitzat el període d’exposició pública no s’hi
haguessin presentat reclamacions.
Sisè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius
i els textos íntegres de les ordenances.
Setè.- TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i els textos íntegres de les
Ordenances a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini
de 15 dies des de l’adopció de l’acord de la seva aprovació definitiva.
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“Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, així com el seu text
refós, i la imposició, supressió o modificació de les taxes que es recullen en les seves
tarifes, que han de regir a partir de l’exercici 2020, tal com resulta de l’Annex 1 que
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles 20.3, 20.4 i 132, en
relació amb els articles del 15 al 19 del TRLRHL.

Data 27-12-2019

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es fa
públic que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària del dia 31 d’octubre de
2019, aprovà entre d’altres, per majoria absoluta, els acords següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Modificació de les ordenances fiscals i de les taxes de la Diputació de Barcelona que
regiran a partir de l’exercici 2020

B

EDICTE

A

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Tresoreria

Contra l’aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des del
dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província dels acords provisionals
elevats a definitius i del seu text, d’acord amb allò que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
De conformitat amb la normativa citada al començament es publiquen els textos íntegres de
les Ordenances definitivament aprovades:

https://bop.diba.cat
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Els acords provisionals i els textos íntegres de les ordenances han estat exposats al públic
durant trenta dies per al seu examen i presentació de possibles reclamacions, sense que se
n’hagin presentat, raó per la qual els acords esmentats han esdevingut definitius.

CVE 2019044679

L’anunci d’exposició va ser inserit al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 5 de
novembre de 2019 (CVE 2019037775) i en el diari La Vanguardia del 16 de novembre de
2019.
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-

l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona,
i l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre “

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

Vuitè.- ACORDAR que, un cop que hagin esdevingut definitivament aprovades,
entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2020 les modificacions de:

A

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Tresoreria
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GERÈNCIA DE SERVEIS D’ESPAIS NATURALS
TAXES

½ dia
400,00 €
150,00 €

- En cas de cancel·lació de la petició la taxa aplicable és de 65,00 euros.
- La taxa s’ha de fer efectiva mitjançant dos pagaments:
1.- Un primer pagament de 65,00 euros en el moment de fer la petició
2.- Un segon pagament per la diferència en la finalització dels treballs

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- La taxa no inclou despeses de neteja o reparacions originades per l’exercici de l’activitat de
filmació o fotografia.

Pàg. 43-61

dia
600,00 €
300,00 €
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Filmació fotografia
Fotografia
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Vigilància associada a les activitats publicitàries
(per dia i mitjos dies)

Data 27-12-2019

I. Filmacions i sessions fotogràfiques associades a activitats publicitàries.
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SERVEIS I ACTIVITATS

