PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 15, REGULADORA
DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES PER LES VORERES I LES RESERVES
DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU

En relació l’Ordenança núm. 15, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, atès l’informe de secretaria sobre el procediment a
seguir i la legislació aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es
proposa al Ple que adopti els següents
Acords:
1. Modificar l'article 9 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
“Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació, excepte la d’entrada de vehicles, que
s’ha d’exigir en règim de liquidació.
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol
detallat de l’aprofitament i es declararan les característiques del mateix.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de
la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte 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.
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el
pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de
facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document
apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
5. El subjecte passiu podrà sol·licitar 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.”
2. Modificar la Disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
«Disposició final
Aquesta ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2020 i serà vigent fins que
es modifiqui o derogui.»
3. Sotmetre aquesta modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província i tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de 30 dies perquè puguin presentar
reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació. De no presentarse reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

