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Administració Local

2017-10468
Ajuntament de Vilalba dels Arcs

EDICTE

Ordenances Fiscals 2018

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 19 d’octubre de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la 
modifi cació de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

Al BOPT núm. 208 de 27 d’octubre de 2017, es va publicar l’acord provisional de la modifi cació de l’ordenança 
reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, i no s’han presentat cap al·legació, per tant ha esdevingut 
aprovada defi nitivament.

D’acord amb el que estableixen l’article 70.2 de la Llei 7/85, de bases de règim local i l’article 17.4 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es publica 
mitjançant el present edicte, el text íntegre de la modifi cació de l’ordenança aprovada, la qual entrarà en vigor a 
partir de l’1 de gener de 2018 i continuaran vigent fi ns que s’esdevingui la seva modifi cació o derogació expressa.

Art 7 .- Quota tributària. 
D’acord amb l’article 87.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004 de 5 
de març, atès que al terme municipal no es possible fer distinció de més d’una categoria de carrers, no s’estableix 
cap coefi cient de situació.
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi  a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Vilalba dels Arcs, 5 de desembre de 2017
L’alcalde-president, Isidro Sampé Busom
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