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AJUNTAmENT DE LLANARS 

Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació d’ordenances fiscals 
per a 2015 

El ple de l’Ajuntament de Llanars, en sessió plenària de data 19 de 
setembre de 2014, va aprovar, provisionalment, les ordenances fis-
cals per l’any 2015.

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. 186, de 30 de setembre de 2014, i exposada al tauler d’anuncis 
de la corporació i a l’apartat d’edictes del WEB de l’Ajuntament, no 
es van presentar al·legacions ni reclamacions de cap mena.

Tal com disposa l’art. 17.4 del mateix RDL, cal publicar al BOP el 
text íntegre de les ordenances o de les modificacions aprovades.

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 text refós de la Llei d’hisendes locals.

El detall de la MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER A L’ANY 2015 és el següent:

A. Ordenança 2. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

A l’article 7. Bonificacions potestatives, s’introduirà un nou concep-
te de bonificació per a les parts d’instal·lacions o obres que afectin 
a les energies renovables, quedant l’article redactat de la següent 
manera:

Article 7. Bonificacions potestatives.

Seran d’aplicació les següents bonificacions potestatives sobre la 
quota:

- Construccions, instal·lacions i obres que es duguin a terme, 
exclusivament, per millorar les condicions d’accés i habitabi-
litat de persones discapacitades.

50%

- Partides de projectes de construccions, instal·lacions i obres 
que facin referència a la implantació d’energies renovables 50%
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B. Ordenança 7. Expedició de documents administratius

A l’article 7 del capítol VII.Tarifes, s’introduirà el concepte següent:

R) Expedició de la tarja d’accés a l’edifici de la Cooperativa    6,00 €

C. Ordenança 10. Taxa de cementiri municipal

A l’article 6 del capítol VI. Quota tributària, s’introduirà el concepte 
de recompra de nínxols en el següents termes:

Recompra de nínxols / osseres usats
- Nínxols ....................................................... 380,00 €
- nínxol + ossera .......................................... 530,00 €

D. Ordenança 16. Reguladora de les taxes per a la utilització privati-
va o per a l’aprofitament especial del domini públic local

Es proposa la modificació de l’Annex de Tarifes amb incorporació 
del següents apartats:

C) Taxa pels usos veïnals del dret de pastures als comunals  propie-
tat de l’Ajuntament de Llanars

Concepte Taxa
- Alta muntanya (estiu) 7,00 €/cap
- Baixa muntanya (tot l’any) 10,00 €/ha.

D) Fiança per a ús particular de material propietat de l’Ajuntament 
de Llanars

Concepte Taxa
- Cadires 1,00 €/cadira
- Taulers  2,00 €/tauler
- Fiança mínima 10,00 €

Llanars, 7 de novembre de 2014

Esteve Costa i Sala
Alcalde


