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Dijous, 1 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Prats de Lluçanès

ANUNCI

L'Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2016, aprovà inicialment la modificació de l'Ordenança 
fiscal de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme. Ha estat exposat al 
públic durant el termini de 30 dies, sense que s'hagin produït al·legacions, es procedeix a la seva publicació íntegra:

11.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME.

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
estableix  en  els  seus  articles  15  a  19  el  procediment  per  a  l'aprovació  i  modificació  de  les  Ordenances  fiscals 
reguladores dels tributs locals.

Quan  es  modifiquen  les  Ordenances  fiscals,  els  acords  de  modificació  hauran  de  contenir  la  nova  redacció  dels 
preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment 
al que estableix l'article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa 
amb els ciutadans.

En relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d'activitats administratives de competència local, que 
s'imposen o es modifiquen, l'import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 
servei  o activitat  que es prestarà,  conforme al  que preveu l'article  24.2 del  text  refós de la Llei  reguladora de les  
Hisendes Locals.

L'Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres d'ERC i l'abstenció de cinc membres de CIU adopta els 
següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2016 i següents la modificació de l'Ordenança Fiscal de la taxa per 
llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme:

S'afegeix un punt 9 a l'article 6:

"9. Quan la intervenció municipal es realitza a través d'activitats comunicades:

- Fins a 1.000 EUR de pressupost: 20,64 EUR.
- De 1.000 a 25.000 EUR de pressupost: 41,36 EUR.
- Més de 25.000 EUR de pressupost: 82,72 EUR.
- Prorroga de comunicats d'obres: 41,36 EUR.

- Comunicats de primera ocupació:

1 habitatge: 82,72 EUR.
2 a 3 habitatges: 66,16 EUR/habitatge.
4 a 6 habitatges: 57,92 EUR/habitatge.
7 o més habitatges: 49,60 EUR/habitatge.
Locals garatges (màx. 4 cotxes): 0,42 EUR/m2.
Soterranis (no aparcament): 0,42 EUR/m2.
Aparcaments comunitaris: 0,48 EUR/m2.

Les  reduccions  i  bonificacions  previstes  per  a  les  llicències  urbanístiques  també  s'aplicaran  en  els  supòsits  de 
comunicacions prèvies."
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Segon.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'anterior acord provisional, així com el text modificat de 
l'Ordenança  durant  el  termini  de  trenta  dies  hàbils,  comptats  des  del  dia  següent  al  de  la  publicació  de  l'anunci  
d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 
termes previstos a l'article 18 del text  refós de la Llei  reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel  Reial  Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut  el  període  d'exposició  pública  sense haver-se  presentat  reclamacions,  els  acords  adoptats  restaran 
definitivament aprovats.

Tercer.- En tot cas, els acords definitius, inclosos els provisionals elevats automàticament a tal categoria, i el text íntegra 
juntament amb les modificacions han de ser publicades en el BOP, sense que entrin en vigor fins a la seva publicació.

Prats de Lluçanès, 19 d'agost de 2016
L'alcalde, Isaac Peraire i Soler

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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