Anunci
Modificació del calendari fiscal 2020 i suspensió del cobrament de tributs locals atesa
la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19
Per decret d’alcaldia núm- xxx de data xxxx s’ha resolt
Ampliar fins al 10 juliol de 2020 el pagament en període voluntari dels següents tributs:
OVP Senyalització informativa de comerços i serveis 2020
Taxa de guals i reserva d’aparcament 2020
OVP taules i cadires 2020
Taxa per parades de mercat 2020

1r trimestre de 2020
2n trimestre de 2020

Taxa per la prestació del servei d’ensenyament de l’ Escola municipal
de Música, Conservatori elemental i grau professional de Cervera

Febrer 2020
Març 2020
Abril 2020
Maig 2020

Taxa per la prestació del servei de escola de teatre municipal, taxa per
la utilització prestació de serveis i realització d’activitats de la piscina
municipal coberta i instal·lacions annexes de Cervera

Ídem a l’anterior

D’acord amb aquest decret també s’adopten les següent mesures:
1. Taxa per la utilització privativa i l’aprofitament especial del domini públic per taules i
cadires,:
 Devolució de la part proporcional o total de la taxa del mes de març i següents,
per l’import corresponent als dies en que no s’ha produït l’ocupació de la via
pública,
 No es passaran al cobrament les taxes i preus públics de les noves altes dels
mesos següents fins que no s’hagi restablert l’ocupació de la via pública.
2. Taxes i preus públics dels serveis prestats al Conservatori de Música – Escola de
Música, a l’Escola de Teatre La Caserna i al complex esportiu de la piscina coberta:
 Devolució de la part proporcional de les taxes i preus públics del mes de març,
per l’import corresponent als dies en que no s’ha prestat el servei.
 No es passaran al cobrament les taxes i preus públics dels mesos d’abril i
posteriors fins que no s’hagi restablert el servei.
3. Taxa per la utilització privativa i l’aprofitament especial del domini públic per parades
mercat:
 Devolució de la part proporcional de la taxa per l’import corresponent als
divendres en què no s’ha muntat la parada al mercat per estar expressament
prohibit.
 Suspensió del cobrament de les taxes del 2n trimestre de 2020, fins que
s’aixequi la prohibició de muntar les parades del mercat.

4. Ajornament del cobrament dels preus públics del CEI fins a la finalització de l’estat
d’alarma.
5.- Suspensió del cobrament de la taxa d’estacionament de vehicles de tracció
mecànica en les vies públiques d'aquest municipi fins a la finalització de l’estat
d’alarma.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

