S’afegeix a l’article 5 un apartat 3 amb la següent redacció:
“3. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost, aquells vehicles amb
una antiguitat superior als 25 anys.
Per poder gaudir d’aquesta bonificació, els interessats hauran de presentar davant
l’Ajuntament, juntament amb la sol·licitud, la documentació acreditativa de l’antiguitat
del vehicle.”

B) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS
PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC
S’afegeix un apartat 3 a l’article 6 amb la següent redacció:

“L’aplicació de la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires i tendals
prevista a l’article 6 que seguidament s’indica de l’Ordenança Fiscal número 24
reguladora de la taxa per l’ús privatiu de la via pública i del domini públic, queda
suspesa des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de març de 2021:”
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Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

Data 26-10-2020

A) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES
DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer. Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals
que imposen, ordenen i regulen impostos i taxes per a l’any 2021:

B

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 19 d’octubre de 2020, ha adoptat, entre
d’altres, l’ acord següent:

A
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Martorell, 22 d’octubre de 2020
L’alcalde, Xavier Fonollosa i Comas

CVE 2020029856

Cas que no es presentin reclamacions, aquest acord s’entendrà definitivament
adoptat, de conformitat amb l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora d’hisendes locals.

Data 26-10-2020

En compliment del que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
l’acord provisional i el text de la modificació, estarà exposat al públic durant un
termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en un diari de gran difusió de la província, en els taulers
d’edictes de la Corporació i de la plana web www.martorell.cat. Durant el termini
d’exposició al públic, que es comptarà a partir de la darrera de les publicacions
esmentades, les persones interessades poden examinar l’expedient a la secció
de Gestió Tributària de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, 3a planta, de
dilluns a divendres no festius, des de les 8:00 a les 14:00 hores) i, si s’escau,
formular reclamacions.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

