

Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns immobles



Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques



Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius



Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa de les
instal·lacions municipals



Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol



Ordenança Fiscal reguladora
dansa

de la taxa per la prestació del servei d’escola de

Ha estat publicat al BOP 2020_0_244_9694 de 21 de desembre 2020, a l’e-tauler i al
tauler d’anuncis de la corporació.
No havent-se presentat reclamacions durant el període d'exposició pública, l’acord
d’aprovació provisional esdevé definitiu, d’acord amb el que disposa l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
De conformitat amb el que preveu l’article 17.4 del text refós esmentat, es publica el text
íntegre de les modificacions introduïdes, que es mantindran vigents mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. No obstant això, es pot exercitar
qualsevol altre recurs que estimeu procedent.
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El Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de desembre de 2020, va aprovar
provisionalment la modificació de les Ordenances següents:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

EDICTE
Aprovació definitiva de modificació d’ordenances fiscals
(exp. x2020000155)

Ordenança Fiscal núm. 2 : IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
1.- Modificar a l’apartat 2 de l’article 5, titulat “Beneficis fiscals de concessió potestativa o
de quantia variable”, a on diu “segell verd” ha de dir “etiqueta energètica”
2.- Modificar a l’apartat 3 de l’article 5, titulat “beneficis fiscals de concessió potestativa o
de quantia variable”, amb el que tot seguit s’indica:
Passar del 25% al 30% de bonificació sobre la quota íntegra de l’impost pels
habitatges en què s’instal·lin sistemes d’energia solar fotovoltaica.
I modificar l’apartat c) quedant de la següent manera: c) Només s’aplicarà la
bonificació als 2 exercicis següents a la data de sol·licitud de bonificació i no pot
tenir efectes retroactius.
Ordenança Fiscal núm. 4 : IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Afegir a l’apartat 1 de l’Annex de categories a tenir en compte per l’Impost sobre
Activitats Econòmiques el següent carrer:
1.- Zona 1 :

Margarida Xirgu de l’1 a l’últim i del 2 a l’últim

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE REGIR
A PARTIR DE LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA
Ordenança Fiscal
ADMINISTRATIUS

núm.

11

:

TAXA

PER

EXPEDICIÓ

DE

DOCUMENTS

Afegir un punt 9è a l’article 7, titulat “tarifa” amb el sentit següent:
9) Expedició d’informes, certificats o altres documents emesos per altres
organismes públics o privats – el seu cost real

Ordenança Fiscal núm. 17 : TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA DE LES
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE REGIR
A PARTIR DE LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA I AMB EFECTES A L’1 DE GENER
DE 2022

Butlletí Oficial de la Província de Girona

ANNEX

A) ÚS DE LES INSTAL·LACIONS /BÉNS
MUNICIPALS municipals

Sense
llum

Amb llum

€/h/dia per la 2a i
següents hores o
fracció
Sense
llum

Amb llum

Actes particulars sol·licitats per: 1.- empreses,
persones físiques o entitats no municipals (generin o
no benefici econòmic), i 2.- entitats municipals que
realitzin actes que si generin un benefici econòmic,
que es realitzi en els següents espais municipals:
ALTRES
Sala de la Torre Desvern (de dilluns a divendres)

22,00

22,00

Sala Torre Desvern (dissabtes, diumenges i festius
amb 1 barbacoa) :
Tot el dia
De 10 a 16h
De 16 a 22h
Ús d'1 barbacoa :
Per 1 àpat
Per 2 àpats

145,00 €
70,00 €
70,00 €

5,00 €
10,00 €

Només permès amb prèvia autorització del Departament competent de la
Generalitat de Catalunya (16 d’octubre al 14 de març) o prèvia comunicació de
l’Ajuntament de Celrà a la resta de l’any (15 de març al 15 d’octubre)
Ordenança Fiscal núm. 19 : TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL

1.- Es modifiquen les tarifes de l’apartat 6.1 de l’article 6, titulat “Quota tributària” en
relació a la matrícula i quota del casalet quinzenal i casalet mensual, quedant de següent
manera:
Matrícula casalet
Quota casalet
2.- Es modifica l’apartat 11.2
redactat:

40,00€
8,50€/dia (amb un mínim de 85€)
de l’article 8, titulat “Règim d’ingrés” amb el següent

2.- Baixa a sol·licitud de la persona interessada: per cursar la baixa del servei cal
omplir i signar la sol·licitud corresponent i lliurar-la a l’Escola Bressol o realitzar
un registre d’entrada a l’Ajuntament de Celrà com a màxim l’últim dia natural del
mes i tindrà efectes a partir del mes següent.
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€/1a hora d'un dia

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Afegir noves tarifes de la sala de la Torre Desvern i d’una barbacoa dins l’apartat
d’”altres” al punt 1r de l’article 6, titulat “Quota tributària” amb el següent detall:

Ordenança Fiscal núm. 20 : TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA DE
DANSA
Afegir noves tarifes al punt 1 de l’article 6, titulat “Quota Tributària” amb el següent
redactat:
Altres serveis:
Serveis de dansa a escoles de Primària o secundària

46,00€/h de classe

Sessions de reforç individual

50,00€/h

Serveis per assajos de la Jove Companyia de l’EMDC

125,00€/participant/curs

Daniel Cornellà Detrell

Butlletí Oficial de la Província de Girona

L’alcalde
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Excepte per baixes efectuades abans de l’inici del curs escolar. En aquest
supòsit la sol·licitud de baixa s’haurà de lliurar a l’Escola Bressol o realitzar
un registre d’entrada a l’Ajuntament de Celrà com a màxim el dia natural
anterior a l’inici del curs escolar en qüestió.

Document signat per TCAT P Daniel Cornellà Detrell - DNI
en data 09/02/2021

Signat per:
Diputació de Girona

