ANUNCI
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Publicades en el BOP amb referència:CVE 2019-09534 del dia 28 de d'octubre de
2019, i al tauler d’anuncis la modificació de les ordenances reguladores de l' impost
sobre béns immobles, taxa de recollida d'escombraries, taxa de clavegueram, taxa de
subministrament d'aigua. No s’han presentat reclamacions ni al·legacions de cap mena
durant el termini de 30 dies en que han estat exposades al públic.

Tal com disposa l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals,
es publica el text íntegre de les modificacions aprovades.
En contra dels acords d’aprovació definitiva, que posen fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el tribunal superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos següents a la publicació d’aquest
anunci, tal com diu l’article 19 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
locals.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Modificació de l'article 6, punt 3 que passa a tenir aquest nou redactat:
Article 6 punt 3.
3. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de
gravamen següents:
Tipus de béns immobles
Tipus
Béns immobles urbans
0,80
Béns immobles rústics
0,30
Béns immobles de característiques
Especials
1,3
TAXA DEL CLAVEGUERAM
Modificació de l'article 5è (apartat b) que passa a tenir aquest nou redactat.
Article 5è. Quota tributària(apartat b)
b) Conservació i neteja de la xarxa de clavegueram i estacions de bombeig, emissaris
submarins: 6 euros trimestre per abonat.
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En compliment del que disposa l’article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals, l’acord d’aprovació provisional es considerarà aprovat definitivament.
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AJUNTAMENT D'ALBINYANA

TAXA DE RECOLLIDA ESCOMRARIES
Modificació de l'article 6è 2 que passa a tenir aquest nou redactat.
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Article 6è. 2
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
A) Habitatge( s’entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter familiar i
als allotjaments que no excedeixin de deu places).................. 90 euros

C) Comerços i oficines..........................................................................118 euros
D) Bars ............................................................................................ 167,50 euros
E) Establiments de restauració ......................................................... 199 euros
F) Indústries amb més de 400 m2....................................................... 388 euros
G) Activitats comercials amb més de 800 m2...................................... 388 euros per
cada tram de 800 m2.
TAXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Modificació de l'article 6 que passa a tenir aquest nou redactat.
Article 6. Quota Tributària

Quota fixa de servei. 21 euros/ unitat de consum/ trimestre
Tarifa subministrament d'aigua
Fins 12m3/unitat consum/ trimestre.............. 0,05 euros/m3.
De 13 a 30 m3 unitat consum/trimestre........0,60 euros/m3
De 31 a 40 m3 unitat consum/trimestre.......1,65 euros/m3.
De 41 a 50 m3/unitat consum/trimestre........2,35 euros/m3
Excés de 50 m3/unitat consum/trimestre......3,05 euros/m3
Drets de connexió: 250 €
Conservació de comptadors: 4 €/trimestre
Albinyana, data i signatura electrònica al marge.
Alcalde. Joaquim Nin Borreda
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1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
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B) Allotjaments: hotels, hostals, Cases de pagès ............................... 140 euros

