Aprovació provisional modificació ordenances fiscals 2021
En compliment del que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’anuncia que
l’ajuntament d’Aiguaviva, en sessió extraordinària del Ple celebrada en data 28 d’octubre de
2020, ha adoptat l’acord que es transcriu literalment a continuació:
“Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
a) Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
El text de l’article/es de l’ordenança que es modifica es:
“Article 07. Determinació de la quota i els tipus impositius
1. La quota íntegra de l’ impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,66% quan es tracti de béns urbans
3. El tipus de gravamen serà del 0,512% quan es tracti de béns rústics.
4. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials
serà el 1,3%.
5. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les
bonificacions que regula la present ordenança que resultin d’aplicació.”
b) Ordenança núm.27 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques:
El text de l’article/es de l’ordenança que es modifica es:
“Art. 7è. Beneficis fiscals
Estaran exemptes de la taxa:
a) Les llicències per a l’estucat, pintat, repintat i arrebossat de façanes.
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Es concediran les següents bonificacions:
d) Gaudiran d’una bonificació del 95% de la taxa de llicències que es concedeixin per
a la construcció, instal·lació i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer a circumstàncies socials, culturals, historico-artístiques o de
foment de l’ocupació que justifiquin la declaració esmentada. Aquesta declaració
correspondrà al Ple de la corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte
passiu.”
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici
de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, 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.”
Aiguaviva, a la data de la signatura electrònica
Josep Pinsach Riera
Alcalde

Document signat per Josep Pinsach Riera - DNI (SIG)
en data 30/10/2020

Signat per:
Diputació de Girona
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c) Les obres de reforma destinades a afavorir les condicions d'accés i habitabilitat de
les persones amb discapacitat, inclosa la instal·lació d’ascensors amb aquesta
finalitat. (cal justificar-ho documentalment)
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b) Les obres de rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals (cal
justificar-ho documentalment)

