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AJUNTAMENT D’ARBECA
Edicte d’aprovació definitiva OOFF 2015
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local; i l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de
data 2 de novembre de 2015 aprovà provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs següents a regir a partir de l’1 de gener de 2016: Impost Municipal sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, Taxa per la recollida d’escombraries i Taxa per la prestació del servei de dutxes, piscines, cases
de bany i altres instal∙lacions anàlogues d’esbarjo i esportives; i la Taxa per la prestació del servei de la Llar
d’Infants que regirà a partir de l’inici del proper curs escolar 20162017.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 218 de 12 de novembre de 2015 i
atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals han esdevingut definitius. En l’annex d’aquest edicte es publica el text
modificat de l’ordenança.
De conformitat amb el que preveu l’article 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, contra l’acord d’aprovació de la
modificació de l’ordenança fiscal es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
ANNEX DE LES ORDENANCES QUE ES MODIFIQUEN
Primer. Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es modifica l’article 6.1 el qual estableix el coeficient
d’increment, segons el redactat següent:
Les quotes del quadre de tarifes de l’ impost fixat en l’article 95.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’incrementaran per l’aplicació sobre
aquestes del coeficient del 1,826. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’ esmentat
quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
La resta de l’articulat queda igual.
Segon. Ordenança fiscal reguladora de Taxa per la recollida d’escombraries.
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es modifica l’article 6, segons el redactat següent:
Article 6. Quota tributària.
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la
naturalesa i el destí del immobles.
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A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa irreduïble anual següent:
TARIFA
Tarifa general per domicilis ubicats en casc urbà de la població 95,00€/domicili.
Tarifa especial per activitats de bancs, bars i restaurants i activitats en locals..............................95,00€/local.
Les despeses produïdes per la prestació del servei per causa d’activitats realitzades per d’altres persones o
entitats municipals, tant públiques com privades, com subministraments de contenidors per serveis
particulars, neteja especial contenidors, neteja de locals privats i demés serveis extraordinaris sol∙licitats per
l’interessat, degudament justificades, seran a càrrec del particular en concepte e preu públic per costes
alienes liquidantse, si s’escau conjuntament, amb la taxa correspon segons la tarifa anterior.
La resta de l’articulat queda igual.
Tercer. Ordenança fiscal reguladora de Taxa per la prestació del servei de la Llar d’Infants.
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es modifica l’epígraf primer de l’Annex tarifari de
l’ordenança, quedant redactat de la següent manera:
Epígraf 1. Escola Bressol
Drets de matrícula
Quota mensual

50 €
115 €

La resta de l’articulat queda igual.
Aquesta modificació entrarà en vigor a partir del proper curs escolar 20162017, l’1 de setembre de 2016.
Quart. Ordenança fiscal reguladora de Taxa per la prestació del servei de dutxes, piscines, cases de bany i
altres instal∙lacions anàlogues d’esbarjo i esportives.
Es modifica l’article 6è. Quota tributària, amb la incorporació d’una nova quota, en el següent sentit:
La quota Tributària s’obté per l’aplicació de la següent tarifa:
Preus visites Col∙lecció Temps de Guerra:
Totes les visites seran guiades:
Majors de 14 anys: 5 € / persona
Nens de 8 a 14 anys: 2 € / persona
Menors de 8 anys: gratuït
Escoles: 2 €/ persona en edat de pagament
La resta de l’articulat queda igual.
Arbeca, 24 de desembre de 2015
L’alcalde, Joan Miquel Simó i Falcó
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