Exp. 1830/2019

ANUNCI

Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
4. Gaudiran de la bonificació establerta en aquest apartat els següents béns:
Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa en la data
de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 25% per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble
de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 120.000,00 euros, constitueixi l’habitatge habitual de la família.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
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El redactat correcte serà tal i com segueix:

A

Publicat l’anunci definitiu de les ordenances fiscals 2020 en el BOPB de data 31 de desembre de 2019,
s’han detectat errors de transcripció i format en les ordenances 1, Impost sobre béns immobles, 11 Taxa per
la prestació del servei de gestió de residus municipals, 20 Taxa per la cessió d’ús privatiu de bústia en
terrenys de domini públic.

1.Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen l’import del
salari mínim interprofessional.
2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol•licitud a l’Ajuntament de Dosrius, acreditant els ingressos
i les condicions familiars.
3.Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’estendran a l’exercici en què s’ha sol•licitat.
4. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent l’exempció, aquells
vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la taxa.
En tot cas les circumstàncies que s’al•leguin s’hauran d’acreditar amb la següent documentació:
-

Declaració de renda o certificat negatiu si no hi ha obligació de presentar-la.
Certificat o justificants de la Seguretat Social sobre les pensions.

B

En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu cas, a l’ORGT les dades sobre
corresponents als ingressos dels membres de la unitat familiar, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de
la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament dita informació.
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Ordenança Fiscal núm 20.
TAXA PER LA CESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE BÚSTIA EN TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC.
Article 6. Declaració i ingrés

5. El subjecte passiu podrà solꞏlicitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte
bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari

Article 8. Gestió per delegació
L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la colꞏlaboració de les
organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

L’alcaldessa,
Silvia Garrido
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4. Tractant-se d’una taxa de venciment periòdic, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos

Pàg. 2-2

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, per tal que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en
els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
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Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que es presti
l’assistència necessària per a determinar el deute.

Data 28-1-2020

2. Quan es presenta la solꞏlicitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o aprofitament especial es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

A

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació,.

B
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Dosrius, a 22 de gener de 2020.
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