EDICTE núm. 19/2018
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, 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 Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, es fa públic que l’expedient i l'acord del Ple de l'Ajuntament del dia 29-10-2018,
d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa
per prestació del servei de gestió de residus municipals per a l'exercici 2019 i següents,
han estat exposats al públic en legal forma, sense que s’hagin presentat reclamacions, cosa
per la qual l'acord provisional ha esdevingut definitiu.
A continuació es reprodueix de forma íntegra la part dispositiva dels punts primer i segon de
l’acord adoptat que inclouen el text de la modificació definitivament aprovada:
"Primer. Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació de la quota establerta
al punt 2.1 de l'article 5 de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per prestació del
servei de gestió de residus municipals, que quedarà redactat de la següent forma:

Per cada habitatge o apartament unifamiliar

€/any
79,50

Segon. Aprovar provisionalment, i definitivament si escau, la modificació de les tarifes establertes
al punt 2 de l'article 11, de la mateixa Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per
prestació del servei de gestió de residus municipals, que quedarà redactat de la següent forma:
"Epígrafs i grups

€/any

Epígraf primer. Allotjaments
A) Hotels, motels, hotels-apartaments de dues o més estrelles, per cada 25
places o fracció
B) Cases de Colònies
C) Establiments de turisme rural

310,30
310,30
151,80

Epígraf segon. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i cooperatives
B) Magatzems a l’engròs d’aliments i begudes
C) Peixateries, carnisseries, fruiteries i botigues semblants

184,80
184,80
184,80

Epígraf tercer. Altres comerços i botigues
A) Altres comerços i botigues no alimentaris

151,80

Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars i altres de similars

310,30
184,80

Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
A) Tanatori
B) Perruqueries
C) Altres establiments i activitats industrials no tarifades (tallers mecànics,
fusteries i similars)

184,80
184,80
184,80

Epígraf sisè. Despatxos de professionals, oficines bancàries i d’altres activitats
A) Per cada despatx professional o de serveis mèdics o similars
B) Per cada oficina o delegació bancària
C) Altres locals, establiments o activitats no expressament tarifats
Aquesta modificació serà d'aplicació ja des del dia 1 de gener de 2019."

Martinet, 24 de desembre de 2018
L'ALCALDE,

Josep Castells i Farràs

184,80
184,80
151,80

