
ÁJUNTAMSIIT DE BARCSLOKA

En el Butlletí Oficial de la Provinci.
de data 8 de febrer darrer, es feu públic el següent
anunci d'aquesta Alcaldia-Presidència:

AL BOLETIR 0FI5ÍIAL de la Provincia,

*

de data 13 de
ponent al dia

novembre de 1930, i a la
4 de desembre del mateix

premsa corres-
arjy, s'inserí

un an\inci d'aquesta Alcaldj.a fent public,per a conei¬
xement de totes aquelles asociacions,CorporacionSjSo-
cictats civils i mercantils y altres persones jurídi¬
ques col·lectives de caràcter permanent,que per llur
naturalesa estiguessin compresqs en l'arbitri de plus-
vàlua per„.-piuja d'equivalència, que lliuressin dintre
el termini .que hom fixava-les declaracions jurades de¬
ies finques que posseixln,

Passat emb excè aquell termini,, i
havent observat l'Administració- que son moltes los en¬
titats que no han don.-"t compliment al requeriment que
s'els fou, aquesta Alcaldia ha de insistir novament
prop d'-aquestes entitats, en evito.cio dels perjudicis
que els puguin resultar, perquè on el termini de quin¬
ze dies improrrogables , ■ lliurl.n les declaracions jura¬
des de les finques que posseeixen radicades dintre ol
terme municipal de Barcelona, a qual efecte poden re¬
tirar-se al Negociat de Plus-vàlua els corresponents
fulls impresos qualsevol.dia feiner, de deu a dotze ho¬
res.

Aclarint en lo possible el que fa
ferència a les característiques
mes -mercantils que son obkecte
rreaponent a l'e.rbitri do referència, i mentre
sa no s'acordi por l'Ajuntament,- es fa avinent
son totes aquelles que
una durada de noranta o més anys de vida social, i
be aquelles que no tenint fixada la durada o tenint-la
fixada en nombre- d'anys inferior a no-ranta, de fet portin
aquests nauanta o mes anys do vida social»,

■ El que, per ta.nt, es fa públic, amb l'a-
porcebiment de que passat el termini assenyalat do 15
dies comptar del dia següent a la data del present
BOLETIN OFICIAL, hom procedirà a la inclussió de ofici
en el padró de totes aquelles -entitats que hagin in¬
corregut en el mancament, les quals d'acord amb l'osta-

re-

de les Societats anoni-
d'inclussió al padri^ co-

ultre co¬

que ho
cstatutariament tinguin fixada
mes anys de vida social, i tam-

blert l'Ordenança de l'arbitri, es tindran per con-
Gstimacio administrativa i, per consc-
el dret de reclamar contra

per
formr.des amb la
qüència, perdran
ció de valors: feta per l'Administrr.ció.= Barcelona 31
de gener de 1933.= L'Alcalde.= Aguade.>»

l'assigna-

I havent passat amb excés el termini
concedit, per a que voluntàriament fossin lliurades
los esmentades declaracions jurades que permetessin in-



cloïtro-ies dogudament camb 1'entita.t propietaria on oi Pa¬
dreé corrosponont, hom ha procodit, d'c.cord c;mb l'apercebi
ment fot en l'anunci de referoncia, a incloure d'ofici en
l'osmcntat Padró los entitats que a judici do l'Adminis¬
tració es troben a.foetcs a. l'arbitri, i ossont l'entitat
que ropresontou una de les quo amb aquest motiu han rosta
incloses i donant' complimont al quo preveu l'art.55 de
l'Ordenança fiscal vigent, hom vos ho notifica <a reserva
dols particulars que dels immobles propietat d'aqueixa en
titat obtingui aquesta Administració, sigui d'ofici o per
requeriment, per tal de que en el termini de quinze dios
a comptar des del següent al de la data en que rebeu l;a
present notificació, pegueu al·legar el que estimeu con¬
venient al'véstre dret, pass.at el qual, i de no haver-se
fet ca,p al·legació, hom vos donaró per conformat i rosta¬
rà ferma l'inclussió, a tots els efectes legals de l'exac
ció.

Viviu molts anys.

Barcelona 28 de juny de 1933.

L'ALCAIDE,
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AwnrmiEiiTo DE BADCELOHA

jurídica

ArUrio por TASA DE EQÜIVALEMIA
Nombre de la persona Domicilio: m/M'

REL3lCIÓN jurada que el que suscribe présenla a los efeclos del arbitrio municipal de plus valia por lasa de equivalencia.

C"alle O Plaza en que radica el inmueble
su número y linderos

ÍÚ*' VW i ^

LINDES:
(| V

80^ fcerite.Cs¿(W^.

Por la derecha entrando...t \ m -

Por la izquie^^enírandi

^

Por el fondo

diaí.£L\kuo'

5u cabida en metros cuadrados

(en letra y números)

En números:

En lefrás:

tsA&jSfy

Fecha de adquisición
Inscripción en el Registro

de la Propiedad ,

Fecha: .^\AAA/W^
^

Inscripción:.tortM)\od

iuAju4
m.ii

Precio de adquisición
y su valor actual en venta
(en letras y números)

Precio:

Valor actual:.

Destino de la finca y gravámenes
a que está sujeta

Barcelona de . 0 (!tw)5^a> de 193..^

Eí^.C\jÚsLÒ>Sàjíf^
(I^JU^/VaaÍ-^OAM Oi/\A>W/^

I

^[olas: La persona jurídica que posea más de un inmueble, firmará una hoja por cada uno de ellos separadamente.
Si desconociera alguno o algunos de los datos referidos en esta hoja debe manifestarlo asi en su declaración.



Ajuntament de Barcelona
Negociat de Plus-Vàlua

Número de l'expedient 3..//...

Situació del terreny

Extensió 3..^. pams.'

Dia Any Pessetes e! pam 2 Valor total.-PTES.

Transmissió actual . ..Zf.. /fS<P
» anterior ^

Temps transcorregut
Deduccions legals.

Z<!>

Plus-Vàlua /^Z, ?a" ú>^

r.
Base de l'arbitri /..Z..Z á..P...

que per representar el .£...¿L % d'increment en relació
amb el valor de la transmissió anterior, correspon aplicar-li
el. % de tarila, o sigui Ptes tUé:. Ife...
Descompte del % permés de anys de període imposable

QUOTA A PAGAR . . .



AJUlITAI·IStí T DS BiffiCZLOKA

RABO) AL DUT'LI GAT

I)Z]GOOIAI- DE LLUS-VXlUA ^ de 1921.

Edifici ie le" Caref!! Conr ictorialn
Ciutat 6,^piG 22j Porta'15
Derpatx pudlic; de ¿/d
de 12 a 2/4 de 2.

Els imíLoblñ s propietat d'aqueixa entitatEls imíruDie^s propietat
s i tua t s a /. ^fí; t

estan afectes al pagament de
per ^'axa d'Equivalència.

1'arbitri de Plus-vàlua

De les fulles de liquidació adjuntes, onhi consten le ■ cinc dades preceptuadas a l'article 5e.
del Decret de Z de novembre del 1928, resulten les
quotes provisionals de.

Per impugnar les errnentades quotes pro¬
visionals de. i t i .ptes.,
podeu al·legar per escrit, davant del Ciutada Alcalde,del que considereu convenient al vostre dret, en el
termini improrrogable de quinze dies, a partir de la
data en que sigui notificada aquesta cobiunicacio, ala'finalitat del qual queda de manifest l'expedient al
Pegociat, on podreu exarAhar-lo personalment 0 mitjan¬çant apoderat, en forma'legal, durant l'indicat termi¬
ni, Se us adverteix què 'éri 'compliment del que es precep-tuat als article de procediment de l'Ordenança de --
l'arbitri, si la impugnació es refereix a les valora¬
cions del terreny podrà anar acompanyada de certifica¬
ció raonada,

ind icada
per escrit
dies, 0 la

subscrita per perit.
La quota definitiva, serà la

provisional, a menys de no esser impugnada
l'esmentat termini improrrogable de quinze
que acordi l'Alcalde en cas d'esser-ho.

Contra ' la liquidació de- la quota defini¬
tiva, podeu interposar recurs d'alçada davant del Tri¬
bunal Economico-Administrutiu de Barcelona, en el term.ini improrrogable de cuinz e di es.

Ba rc elona.. 19-?/.'

en

L' .ÍLCALDE

]1 Car Lletrat

Carrer. ^. ./. ¿ítíZ'. r

7



Passi a l'Agrupació del Pla de la Ciutat per tal de q.ue el
cap de la mateixa es serveixi adjuntar ima planta del terreny -

ocupat pel Gran ïeatre del Liceu i Gircol del Liceu marcant de¬
gudament en el mateix el que correspon a cadescuna d'aquestes -

Societats, a qual efecte s'adjimta l'expedient del Girool del -
Liceu amb la superficie liquidada, i superficiar degudament les
dues finques resultants.

Barcelona 13 d'Octubre 1933
El Lletrat en Gap
J. Cabestany.

Si es considera que el terreny ocupat pel Seatre del Liceu
es el determinat per la planta baixa, es conforme la superficie
de S.966'84 metres quadrats que consta en un dels plans signats
per l'Arquitecte Sr. Viñals (planta de pati).

Les liquidacions efectuades al Gircol del Liceu en expedi¬
ent 138-31 corresponen a les propietats que aquesta oficina ha
dibuixat en color verd, en el mateix pla de planta de pati en -
expedient 311-33; lletres (a) i (b) de superficies 400*44 metres
quadrats i 181*35 metres quadrats, respectivament.

Le la comparació de les diferentes plantes, resulta que el
Gircol del Liceu, per una part, i el Conservatori, per altra, -

ocupen porcions de soterrani i de pisos, que redueixen aquella
primera superficie.

Gom que, en planta baixa, entre featre i Gircol ocupen una
extensió de 3.470**09 mts.quadrats i pel Girool s'ha efectuat li¬
quidació per 400*44 + 181*35 = 581*79 metres quadrats, tal vega¬
da al Teatre hauria de liquidar-se per 3470*09 - 581*79 = E.888*
30 metres quadrats.

Barcelona 16 d'Octubre de 1933
El Enginyer Gap del Servei

Vicente íjlartorell.


