Identificació de l’expedient: 1216/2021 2454
Assumpte: Modificacions d'ordenances fiscals reguladores de tributs per l'exercici 2022 i
següents
INFORME TÈCNIC
FETS
El Ple, en sessió ordinària, en data 29 d’octubre de 2012, aprovà provisionalment
l’ordenança fiscal núm. 06, quedant aprovada definitivament en data 20 de desembre de
2012, i continua vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació expressa.
En data 21 de setembre de 2021 s’ha emès un informe tècnic de proposta de modificació de
l’ordenança fiscal núm. 06. Es realitza ara una addenda a l’esmentat informe proposta.
FONAMENTS DE DRET
-

Llei reguladora d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Ordenança fiscal número 06, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i
la volada de la via pública.

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
PRIMERA.- En l’ordenança fiscal número 06, reguladora de la taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública, es regulen taxes per l’ocupació de via pública de
caixers automàtics, cabines fotogràfiques, etc., però no parla específicament de les bústies
de correus, que són un altre element que s’ubica a la via pública per al servei de la població.
SEGONA.- Caldria modificar la descripció de la taxa de l’epígraf 2.1 de la TARIFA
TERCERA, per incorporar específicament les bústies de correus, i actualitzar el preu
existent. El preu proposat es troba justificat a l’estudi tècnic-econòmic justificatiu de l’import
de les taxes que acompanya aquest informe, i és el següent:
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Epígra
f

2.1

Concepte

Import

TARIFA
TERCERA.
CAIXERS
AUTOMÀTICS
O
PERMANENTS
D’ENTITATS
BANCÀRIES
O
COMERCIALS,
I
ALTRES
INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES
2. Cabines fotogràfiques, bàscules, bústies de correus i
d’altres instal·lacions anàlogues
2.1 Per cada metre quadrat o fracció, per unitat i any.

55,91 €

D’aquest estudi tècnic-econòmic es desprèn que la taxa proposada es troba en el nivell del
valor en renta de l’ús, tenint en compte tots els usos, considerant el valor cadastral.

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és
una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Serveis
Administra 6d7b7adb701d4dbdab8f4c3dbcc98e2b001
Codi Segur de Validació
ció
Url de validació
Electrònica https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063
Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

TERCERA.- Caldria puntualitzar la descripció de l’epígraf primer de la tarifa tercera de la
següent manera:
Epígra
f

1

Concepte

Import

TARIFA
TERCERA.
CAIXERS
AUTOMÀTICS
O
PERMANENTS
D’ENTITATS
BANCÀRIES
O
COMERCIALS,
I
ALTRES
INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES
Caixers automàtics o permanents d’entitats bancàries o
comercials, en línia de façana (no retranquejats), per cada
unitat i any.

309,22479 €

CONCLUSIONS
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació de la
incorporació d’aquesta tarifa d’ocupació de via pública per a bústies de correus a
l’ordenança fiscal núm. 06.
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri.
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.
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L’enginyera municipal
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