AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de l’1 d’Octubre,, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

Anunci d’aprovació
aprovació provisional de l’Ordenança
Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
l
sobre l’increment
increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
urbana, Plusvàlua
El Ple de l’Ajuntament de Viladamat,, en la sessió ordinària núm. 02/2022
celebrada el dia 2 de març de 2022, ha aprovat provisionalmen
provisionalmentt la nova ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua), que s’adequa a les determinacions del Reial decret
decret-llei
llei 26/2021, de 8 de
novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes loc
locals a la
recent jurisprudència del Tribunal Constitucional
Constitucional.. Amb la present regulació es deroga
l’ordenança fiscal fins ara vigent.
De conformitat amb el que disposa l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
efós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, ess sotmet a informació pública aquest acord d’aprovació provisional per un
termini de 30 dies hàbils a comptar de la darrera publicació del present anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Tauler d’anuncis
anuncis de la pàgina web de
l’Ajuntament, perquè les persones interessades puguin presentar les reclamacions que
estimin convenients.
Durant aquest termini, l’expedient estarà a disposició dels interessats a les
oficines de l’Ajuntament (Plaça
Plaça de l’1 d’Octubre, 1 de Viladamat
Viladamat),
), en horari d’atenció
al públic (de 9 a 13 hores de dilluns a divendres). També es podrà consultar a la seu
electrònica d’aquesta Corporació, a l’adreça http://www.
http://www.viladamat.cat/
En cas de no formular
formular-se cap reclamació
lamació en el termini indicat, la resolució
d’aprovació provisional esdevindrà definitiva, i es procedirà directament a la publicació
del text íntegre de la nova ordenança fiscal al BOPG i a lla pàgina web de l’Ajuntament.
L’alcaldessa,
Dolors Pons Sais
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