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AJUNTAMENT D’ARBECA
Edicte informació pública
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 5 de novembre de 2018 aprovà provisionalment la modificació de les ordenances fiscals reguladores de
l’impost sobre béns immobles, de la Taxa per la recollida d’escombraries, de la taxa per la prestació del
servei de dutxes, piscines, cases de bany i altres instal·lacions anàlogues d’esbarjo i esportives, de la taxa
per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic i de la taxa per serveis al cementiri local, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, a regir a partir de l’1 de gener de 2019.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 218 de 12 de novembre de 2018 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. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en següent sentit:
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es modifica l’article 5è, segons el redactat següent:
“Article 5è. Bonificacions
...
6. Tindran dret a una bonificació del 20% de la quota íntegra de l’impost les construccions agrícoles i
ramaderes situades en sòl rústic en les quals es desenvolupi activitats agropecuàries de forma activa que,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, s’hagin declarat d’especial interès pel Ple de la Corporació i s’aplicarà
exclusivament durant l’any de la seva concessió.
Els subjectes passius hauran de complir els següents requisits:
- L’immoble ha de ser rústic.
- Aportar, juntament amb la sol·licitud, la cartilla ramadera, l’alta fiscal al Ministeri d’Hisenda de l’activitat
agropecuària i llicència de l’activitat, en cas d’explotació ramadera.
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- Documentació de la DUN, Declaració de Renda conforme el 75% mínim dels ingressos del declarant
provenen de l’activitat agrícola i declaració jurada del titular conforme l’immoble està destinat exclusivament
a ús agrícola.
- Comprovant de no tenir deutes amb Hisenda.
El termini de sol·licitud a l’Ajuntament serà fins el 31 de març de l’exercici fiscal de tributació.
La resta de l’articulat queda igual.”
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la recollida d’escombraries, en següent sentit:
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
1. 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.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa irreduïble anual següent:
TARIFA
Tarifa general per domicilis ubicats en casc urbà de la població...............................................103,00€/domicili.
Tarifa especial per activitats de bancs, bars i restaurants i activitats en locals..............................103,00€/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 liquidant-se, si s’escau conjuntament, amb la taxa correspon segons la tarifa anterior.
La resta de l’articulat queda igual.”
Tercer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei de dutxes, piscines, cases de bany i altres instal·lacions
anàlogues d’esbarjo i esportives, en el següent sentit:
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 s’obté per l’aplicació de la següent tarifa:
Tarifa
a) Entrades:
Nens fins a 4 anys i jubilats a partir de 65 anys..........................................................................................Gratuït
De 5 a 14 anys...............................................................................................................................................2,60 €
A partir de 15 anys.........................................................................................................................................3,20 €
Pensionistes amb invalidesa reconeguda igual o superior al 50%..............................................................1,50 €
b) Abonaments de temporada
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Adults (a partir de 15 anys).........................................................................................................................30,00 €
Infantil (de 5 a 14 anys)...............................................................................................................................25,00 €
Pensionistes amb invalidesa reconeguda igual o superior al 50%............................................................18,00 €
c) Família nombrosa amb 3 o més fills o monoparentals..........................................................................80,00 €
d) Utilització recinte de la Capella...............................................................................................................33,00 €
e) Lloguer instal·lacions pistes atletisme............................................................................................100,00 €/dia
f) Lloguer camp de futbol petit: jornada de 3h/o fracció setmanal.....................................................40,00 €/mes
La resta de l’articulat queda igual.”
Quart. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, en següent sentit:
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
Es modifica l’article 6 de l’ordenança, quota tributària, resultant-ne el següent text:
Tarifa primera. Mercat del divendres
Queviures (€/dia)............................................................................................................................................1,50€
Roba i comerç en general (€/dia)...................................................................................................................2,00€
Tarifa Segona. Fires
Fins a 10 m2 parades a la fira........................................................................................................................6,00€
A partir de 10m2 parades a la fira................................................................................................................10,00€
Firetes........................................................................................................................................35,00€ cadascuna
Tarifa Tercera. Altres Mercats setmanals
Parades de menys de 20 m2.........................................................................................................................3,00€
Parades de 20 m2 o més...............................................................................................................................6,00€
La resta de l’articulat queda igual.”
Cinquè. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per serveis al cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local, en el següent sentit:
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 quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Per concessió de nínxols...........................................................................................................................650 €
b) Enterraments a terra, sepultures...............................................................................................................775 €
c) Per concessió de columbari.......................................................................................................................250 €
d) Col·locació de suport de làpides a les sepultures..................................................................................40,00 €
e) Inscripció de canvis, permutes i expedició de títols.................................................................................8,00 €
f) Inhumacions en sepultures i nínxols.......................................................................................................30,00 €
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g) Trasllat de cadàvers i restes...................................................................................................................40,00 €
En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es prestaran els serveis
gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.”
Arbeca, 28 de desembre de 2018
L’alcalde, Joan M. Simó Falcó
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