
Ajuntament d’Alcúdia 
RENDES I EXACCIONS 
Major, 9 - 07400  Alcúdia - Mallorca 
http://www.alcudia.net    
Tel: 971 89 71 00   Fax: 971 54 65 15 

 
2020/1496    

                                                                EDICTE 

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 5 de febrer de 2021 va aprovar provisionalment la modificació de 
l'Ordenança Fiscal Reguladora ordenança fiscal reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’ús públic. 

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins del termini, per 
Providència de Batllia s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins aleshores provisional. 

De conformitat amb l'establert als apartats 3 i 4 de 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 -TRLRHL-, s'insereix a 
continuació el text íntegre de la modificació, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquest edicte 
en el Butlletí Oficial dels Illes Balears: 

La disposició transitòria i disposició final queda de la següent manera: 

Disposició transitòria 

Amb caràcter excepcional, des de dia 1 de gener fins el 31 de desembre de 2021, i de forma temporal, queda 
suspesa l’aplicació dels epígrafs 1, 2 i 3  de l’annex d’aquesta ordenança fiscal, la qual reprendrà la seva 
vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la 
mateixa. 

Disposició final 

La present modificació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i començarà a aplicar-se a partir del 
dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears amb efectes des del dia 1 de gener de 
2021 i tindrà una vigència temporal limitada fins al 31 de desembre de 2.021, data en la que quedarà sense 
efecte. 

 

Alcúdia, en data de la signatura 

La batlessa, Bàrbara Rebassa Bisbal 
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