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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Edicte d’aprovació definitiva ordenances fiscals per a 2014
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article i 178 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, es fa públic que l’Ajuntament en
sessió plenària de data 21 de gener de 2014, aprovà provisionalment la modificació de determinades
ordenances fiscals per a l’any 2014.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 15 del 23 de gener de 2014, i atès
que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals han esdevingut definitius amb data 27 de febrer de 2014.
Contra els acords definitius solament es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província.
A) Text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, reguladores dels impostos , vigents per l
´exercici 2014 i següents:
Els articles de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen quedaran redactats de la següent
manera:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels impostos:
a) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l´Impost de Béns Immobles:
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
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,56
- Béns immobles de característiques especials: 1,30
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions que siguin
d’aplicació.
La resta de l’ordenança s’adhereix al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial
de la Província num.149 de 25 d’octubre de 2012.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Rosselló, el
dia 21 de gener de 2014 i que ha quedat definitivament aprovada en data 27 de febrer de 2014 començarà a
regir el dia 1er de gener de l´any 2014 i continuarà vigent mentre no s´acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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Contra l’aprovació de les ordenances fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Rosselló, 28 de febrer de 2014
L’alcalde, Josep Abad Fernández
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