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Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és
més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les
quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que calguin.
El mòdul de repartiment de la base imposable és el de volum edificable, i el valor del mòdul
és valor mòdul = 3,204541006067724
La recaptació de les contribucions especials, d’acord amb l’article 33.2 del TRLHL es realitzarà
de manera que un cop aprovat definitivament l’acord concret d’imposició i ordenació es
procedirà a exigir l’abonament de l’import total de les quotes singulars aprovades, amb quatre
càrrecs que s’aniran girant de forma periòdica en el decurs màxim d’un any.
Amb la finalitat que les persones interessades puguin examinar i presentar les al·legacions
que considerin oportunes, l’expedient s’exposa al públic a les dependències de la Plaça de la
Vila, 1 durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des de la publicació del present Edicte
en el Butlletí Oficial de la Província. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat
cap al·legació, s’entendrà aprovat definitivament.
Durant aquest període, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en associació
administrativa de contribuents.
Palau-solità i Plegamans, 1 de juny de 2018
L’alcaldessa
Teresa Padrós Casañas
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De l’import repercutible (1.022.442,95 €), es fixa en un 28,36% (290.000€) la part corresponent
a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, i un 71,63% (732.442,95€) la part a finançar per
part dels propietaris beneficiaris de l’actuació.
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El cost total previst de l’obra es fixa en 1.472.442,95 euros, dels quals s’ha de descomptar
l’import de 450.000 € de la subvenció concedida, de manera que l’import a finançar mitjançant
contribucions especials és de 1.022.442,95 €,

Data 6-6-2018

Les contribucions especials imposades, als efectes de determinar els seus elements
necessaris s’ordenen de la següent manera:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 31 de maig de 2018, ha aprovat inicialment
l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de l’obra
continguda en el Projecte de reurbanització del Polígon Industrial Can Cortès Nord,
l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici i per l’augment de
valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
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