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AJUNTAMENT DE LLIMIANA

Aprovació padró fiscal

EDICTE

Aprovat el padró fiscal corresponent a:

- Taxa pel cementiri municipal de Llimiana i dels Obacs de Llimiana 2023.

Queda exposat al públic durant el termini d’un mes a comptar des de la publicació del present edicte al BOP,
als  efectes  d’  examen  i  reclamacions,  en  cas  de  no  presentar-se’n  cap,  el  padró  fiscal  esdevindrà
definitivament aprovat, sense necessitat d’adoptar un nou acord.

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003 General Tributària i l’art. 14.2.c) del RDL
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es notifica
col·lectivament  la  present  resolució,  contra  la  qual  es  podrà  interposar  recurs  de  reposició,  previ  al
contenciós-administratiu, davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de
la  finalització  del  termini  d’exposició  publica  al  BOP.  L’esmentat  recurs  s’entendrà  desestimat  si
transcorregut un mes des de la seva interposició no es notifica la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la
notificació de l’acord resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des del dia en què el recurs de reposició
s’hagi d’entendre desestimat presumptament. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es
considera oportú.

La recaptació voluntària pel cobrament dels corresponents rebuts, s’efectuarà en el període comprés entre
el 17 d’abril i el 17 de juny de 2023. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin satisfet els dèbits,
aquests incorreran en recàrrec i interès de demora corresponent.

Llimiana, 24 febrer de 2023
L’alcaldessa e.f., Mª Jose Pérez Sierra

Administració Local 119
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