
                                                             
 

EDICTE 
 
El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès ha aprovat les llistes cobratòries de l’Impost 
sobre béns immobles de naturalesa urbana i de naturalesa rústica de l’exercici 2015, corresponents 
als municipis que es relacionen a continuació, els ajuntaments dels quals han delegat en el Consorci 
la gestió tributària del mencionat impost, a l’empara d’allò que disposen els articles 106.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 7.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals. Així mateix també ha 
aprovat la llista cobratòria de l’Impost sobre béns immobles de característiques especials de 
l’exercici 2015 corresponent al municipi d’Urús. 
 
Es posa en coneixement dels interessats que les llistes cobratòries restaran exposades al públic a les 
oficines de recaptació del Consorci a Ripoll (carrer Progrés, 22), a Puigcerdà (plaça del Rec, 5) i a 
les oficines dels respectius ajuntaments, per un termini de vint dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació d’aquest edicte. 
 
Contra els actes de liquidació tributària inclosos en les llistes corresponents es podrà interposar 
recurs de reposició davant del director del Consorci, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la finalització del període d’exposició pública de les llistes cobratòries (article 14.2 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  reguladora de les hisendes 
locals). 
 
Transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagués notificat la seva resolució 
expressa, es podrà formular recurs contenciós - administratiu davant del Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de sis mesos comptats des de l’endemà de l’acte presumpte 
(article 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa), sense 
perjudici que la persona interessada pugui exercitar-ne qualsevol altre que consideri pertinent. 
 
Es fa advertiment als interessats que la interposició del recurs de reposició no tindrà efectes 
suspensius en relació a l’acció administrativa dirigida al cobrament del respectiu deute tributari, 
llevat que dins del termini per interposar el recurs es sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte 
impugnat, en els termes previstos en l’article 14.2.i) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós  de la Llei  reguladora de les hisendes locals. 
 



 
 
 
 
COMARCA DEL RIPOLLÈS: 
 
Campdevànol 
Campelles 
Camprodon 
Gombrèn 
Llanars 
Les Llosses 
Molló 
Ogassa 
Pardines 
Planoles 
Queralbs 
Ribes de Freser 
Ripoll 
Sant Joan de les Abadesses 
Sant Pau de Segúries 
Setcases 
Toses 
Vallfogona de Ripollès 
Vilallonga de Ter 
 
COMARCA DE LA CERDANYA: 
 
Alp 
Das 
Fontanals de Cerdanya 
Ger 
Guils de Cerdanya 
Isòvol 
Llívia 
Meranges 
Urús 
 
 
El director, 
Albert Puigvert i Tuneu 
Ripoll, 23 de març de 2015 
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