
 Número 15

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dijous, 23 de gener de 2014

Número de registre 644

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Edicte de l’aprovació provisional de modificació de tributs locals per l’any 2014

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PUBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT, DELS ACORDS PROVISIONALS DE 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS

L’Ajuntament en sessió del Ple amb data 21 de gener de 2014,ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, 
entre d’altres, els acords següents:

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 
1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, amb el següent detall:

a) Modificació de l’apartat 1 de l’article 8. Tipus impositiu i quota.
1. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana: 0,60 per cent.
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,56 per cent.
- Béns immobles de característiques especials: 1,30 per cent.

2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions que siguin 
d’aplicació.

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2014 i 
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin 
referència als elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’ajuntament.

2) Per a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i general tributària 
es farà remissió expressa al text/model aprovat i publicat per la Diputació de Lleida al Butlletí Oficial de la 
Província número 149 de 25 d’octubre de 2012.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març i 
178.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al 
públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació 
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Rosselló, 21 de gener de 2014
L’Alcalde

———
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