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

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.

Contra aquest acte administratiu, podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant de la sala de lo
contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de la
l’endemà de la seva publicació en el butlletí oficial de la província, sens perjudici de qualsevol altre que considereu
oportú.
La interposició de recurs no suspendrà per aquest únic motiu l’efectivitat de l’acord ni la vigència de la modificació
de les ordenances fiscals.

El regidor delegat d’hisenda, Valentí Junyent Torras.
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Per tant i en compliment del que disposa l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica el text íntegre dels acords presos i les
modificacions aprovades.

Data 17-7-2020

Com sigui que no s’ha presentat cap reclamació o suggeriment les modificació dels articles de les ordenances
fiscals reguladores de tributs municipals, s’eleva automàticament a definitiu l’acord provisional, a l’empara del
previst a l’article 17.3 del text refós de la llei d’hisendes locals , aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de la Corporació Municipal en sessió que va tenir lloc el dia 21/05/2020 va aprovar provisionalment la
modificació de diversos articles de les ordenances fiscals.
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