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AJUNTAMENT DE SETCASES
Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació d’ordenances fiscals
per a 2016
El Ple de l’Ajuntament de Setcases, en sessió ordinària celebrada el dia
19 d’octubre de 2015, aprovà l’expedient de modificació de les ordenances fiscals han de regir al municipi de Setcases durant l’any 2016.
Durant el termini de 30 dies d’exposició al públic de l’expedient
de modificació de les ordenances fiscals, segons edicte publicat al
BOP núm. 208, del passat 28 d’octubre de 2015, i exposada al tauler
d’anuncis de la corporació, no s’han presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena.
En aquest cas, i tal com disposa l’art. 17.3 del RDL 2/2004, l’acord
provisional s’entén definitivament adoptat, sense necessitat d’acord
plenari. Així mateix l’article 17.4 estableix l’obligatorietat de publicar al BOP el text íntegre de les ordenances o de les modificacions
aprovades.
El detall de la MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
PER A L’ANY 2016 és el següent:
- Ordenança Fiscal núm. 1. Impost sobre béns immobles
- Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de les taxes per a la utilització
privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local
La modificació de l’Ordenança fiscal número 1 consisteix en incrementar el tipus impositiu dels béns immobles de naturalesa urbana
al 0,50%;
La modificació de l’Ordenança fiscal número 13 consisteix en incrementar la taxa de l’Annex G. Per altres ocupacions de la via pública
amb finalitat lucrativa o en exercici d’explotacions i altres activitats
econòmiques, per cada període d’ocupació, a raó de 0,45 €/m2/dia;
En contra de l’acord d’aprovació definitiva els interessats poden
presentar recurs contenciós administratiu de Girona en el termini
de 2 mesos següents a la publicació d’aquest edicte, tal com disposa
l’art. 19.1 del mateix RDL.
Setcases, 10 de desembre de 2015
Carlos Fernández i Amer
Alcalde
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