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ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT DE BERGA, DELS 

ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 

 
En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que 
l’Ajuntament en sessió del Ple de data 6 d’octubre 2022, ha aprovat amb el quòrum 
legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:  
 
Primer- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents, la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm.31.- Taxa per la utilització d’instal·lacions i equipaments 
municipals: 
 
Text anterior: 
 

Per la utilització dels locals per cada local i any o fracció 10,00 euros  

Per la utilització de les sales polivalents  

Actes amb finalitat comercial o lucrativa, per cada acte 41,00 euros 

Actes sense finalitat comercial o lucrativa, per cada acte 10,00 euros 

Actes realitzats per entitats sense ànim de lucre inscrites al registre municipal 
d’entitats, per cada acte 

5,00 euros  

Utilitzacions continuades, amb un màxim d’ús de 2 dies per setmana, al mes 10,00 euros 

 

 Nou text: 
 

Entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats al o per al municipi de 
Berga: 

 

Lloguer despatxos grans individuals 50,00 euros  

Lloguer despatxos petits individuals  10,00 euros 

Lloguer despatxos compartits  5,00 euros 

Actes puntuals als espais polivalents (preu per acte) 20,00 euros 

Actes regulars als espais polivalents (preu per mes) 20,00 euros 

Actes regulars als espais polivalents (preu per any)  120,00 euros 

 
 
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al 
web www.ajberga.cat i a un dels diaris de major difusió de la província 
 
Tercer.-  Concedir audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial de 
la modificació esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text 
modificat de l’Ordenança fiscal s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així 
com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web www.ajberga.cat 
 
Quart i últim.- Peu  de recursos: Quant a l’aprovació provisional: L’acte de es tràmit, no 
posa fi a la via administrativa i no es susceptible d’impugnació separada per mitjà de cap 
recurs.  
Cas de no presentar-se al·legacions i esdevenir definitiva l’aprovació: Contra aquesta disposició, que és 
definitiva en via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest 
ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, 
comptats a partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
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d'acord amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. 
 
 
 

 
Berga, 13 d’octubre 2022 

 
            L’alcalde, 
Ivan Sánchez Rodríguez 
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