Ajuntament de Bellmunt d'Urgell
C/ Major, 18 25336 Bellmunt d’Urgell
Tel. 973 61 04 36 ajuntament@bellmunt.ddl.net

ANUNCI SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

LA
DE

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns
Immobles, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

A) ELS PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA:
El canvi climàtic a nivell global s’ha fet evident i la gradual substitució dels
combustibles fòssils per fonts d’energia renovables s’ha tornat més que necessària.

B) LA NECESSITAT I L'OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ:
L’Ajuntament té la voluntat d’aprovar una bonificació de la quota de l’impost per als
béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia provinent del sol.

C) ELS OBJECTIUS DE LA NORMA:
Amb l’aprovació es pretén fomentar l’ús d’energies renovables amb la instal·lació de
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

D) LES POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO
REGULATÒRIES:
Resulta precís modificar l’ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns
Immobles per tal de preveure la citada bonificació, ja que la regulació a través d’una
Ordenança es considera l’instrument més idoni per tal que la corporació pugui fer ús
de les seva facultats reguladores.
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Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer
arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent
qüestionari durant el termini de VINT DIES HÀBILS a comptar des de l'endemà al
de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva
presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Bellmunt d’Urgell, 16 de maig de 2022
L’alcaldessa
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