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OF 2022 (I): millores de caràcter tècnic 
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Ordenança 
Fiscal 

Contingut de la proposta 

OFG 

 Actualització referències normativa legislació de protecció dades i depuració d’errors 
detectats 

 Incorporació d’una nova modalitat de pagament (Gir postal a través de la modalitat 
T’envio). 

IAE/ICIO 
 Millores tècniques del redactat per facilitar l’aplicació de les bonificacions en els 

referits tributs. 

Recàrrec IEET 
 Adaptació del calendari d’aplicació de les tarifes del recàrrec (disposició transitòria de 

l’OF) als períodes de meritament de l’impost, per facilitar-ne la seva gestió. 

SPEIS/GU  Actualització de tarifes com a conseqüència dels estudis econòmics 

Serveis 
urbanístics 

 Millores tècniques en relació als annexos, així com a les previsions relatives a les 
llicències.  

 Incorporar taxa informe previ Patrimoni 

Mercats/Serv. 
culturals 

 Actualització de dades relatives als centres oberts 

Telefonia 
mòbil/transport 

d’energia 
 Adaptació a pronunciaments judicials 



OF 2022 (II): propostes substantives 
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OF Contingut de la proposta 

IBI 
 Extensió als immobles d’ús industrial de la bonificació relativa a la instal·lació de 

sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (30% 
durant un màxim de 3 exercicis). 

Taxes serveis 
generals 

 Noves taxes per reproducció de documents i digitalitzacions (exempció si l’import és 
inferior a 5€). 

 Incorporació  nova llicència per emissió d’informes relatius a autorització de vols de 
drons 

Taxes serveis 
telecomunicacions 

 Nova ordenança fiscal per fer una refosa de tots els aprofitaments de 
telecomunicacions existents a la ciutat (excepte telefonia fixa i mòbil). 

Taxes ocupació via 
pública 

 No subjecció activitats artístiques al carrer  (músics al carrer) 
 Incorporar reducció del 90% de la taxa per filmacions amb interès cultural 
 Manteniment durant 2022 de la reducció extraordinària del 75% per a terrasses i altes 

aprofitaments (quioscos, fires d’artesans...). 

Taxa residus 
domiciliària 

 Reducció per ser beneficiari del Cànon social de l’ACA 
 Incorporació d’una disposició transitòria relativa a reducció temporal de la taxa per 

facilitar la implementació del sistema de recollida individualitzada (porta a porta + 
contenidors intel·ligents) 




