
Dimecres, 10 de setembre de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Prats de Lluçanès

ANUNCI

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 2 de juliol  de 2014 aprovà 
provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres.

Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords 
provisionals, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

"Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'article 6è de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora del impost sobre 
construccions instal·lacions i obres pel que respecte a la bonificació fiscal de concessió potestativa, aprovada en el ple 
de 30 d'octubre de 2013 d'aprovació de les ordenances fiscals 2014 amb el redactat següent:

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa

5.-  Per  promocionar  la  implantació  d'activitats  Industrials,  comercials  i  econòmiques  s'acorden  les  següents 
bonificacions:

a) Bonificació del 95% de la quota per les empreses de nova creació.

b) Bonificació del 95% de la quota per les empreses que fomentin l'ocupació a partir de la creació de 5 llocs de treball.

c) Bonificació del 80% de la quota per les activitats que es traslladin a la zona industrial i que fins al moment o exercien 
l'activitat dins el casc urbà.

Aquestes bonificacions correspondrà a l'ajuntament en Ple el seu atorgament prèvia la sol·licitud del subjecte passiu, per 
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Les bonificacions establertes en aquest apartat  no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o obres 
fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit i l'interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre,  
s'aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d'import superior.

Quan  la  bonificació  s'apliqui  sobre  una  part  de  la  quota,  caldrà  aportar  pressupost  parcial  desglossat  de  les 
construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal.

El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. 
Posat que no s'hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha d'entendre's desestimada.

Segon.- Publicar en el butlletí oficial de la província aquest acord i exposar en el taulell d'anuncis d'aquesta corporació 
durant el termini mínim de 30 dies per la presentació de reclamacions i suggeriments que s'estimin oportuns.

Tercer.- Transcorregut el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords adoptats 
quedaran definitivament aprovats i es publicaran íntegrament en el butlletí oficial de la província i en el propi taulell  
d'anuncis de la corporació".

Prats de Lluçanès, 27 d'agost de 2014
L'alcalde, Lluís Vila i Vilalta

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