-

Les tarifes contemplades a l’article 5 es redueixen en un 50%, i es prorratejaran per setmanes quan l’ocupació
sigui inferior a un mes

-

El pagament de la taxa no s’exigirà amb caràcter previ a l’ocupació. L’autoliquidació s’haurà de presentar i
pagar durant l’últim mes de la temporada o de l’ocupació, en cas que la utilització privativa no es realitzi fins
al final de la temporada.

De conformitat amb allò que preveu l'article 17 de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'expedient aprovat provisionalment i la relació
de modificacions i ordenances estaran exposats al públic durant trenta dies, comptats a partir del
següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’alcalde i regidor d’hisenda,
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per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 22/05/2020
10:01:05
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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Degut a la crisi sanitària provocada pel COVID-19 i a les mesures de l’estat d’alarma, als aprofitaments autoritzats
per temporada per ocupacions durant el període comprés entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2020, tot i
l’establert en aquesta ordenança, se’ls aplicarà de forma excepcional el següent:

Pàg. 1-1

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

CVE 2020012083

S’estableix una disposició transitòria, amb el redactat següent:

Data 27-5-2020

PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per
l’aprofitament especial o utilització privativa amb taules, cadires, empostissats i tribunes

A

El Ple de la Corporació Municipal en sessió que va tenir lloc el dia 21/05/2020, aprovà provisionalment la
modificació de l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per l’aprofitament especial o utilització
privativa amb taules, cadires, empostissats i tribunes:

B

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.ajmanresa.cat/validar

Número de Referència: DX634Y6LDKVC

ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA

