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AJUNTAMENT DE SUDANELL

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals.

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per 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 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 amb data 20 de novembre de
2018 aprovà provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals; la número 11 reguladora de
la taxa de subministrament d’aigua i la núm. 12 reguladora de la taxa per prestació del servei de gestió de
residus municipals, per a l’exercici 2018 i següents. 

Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 227 del dia 24 de novembre de
2018 i atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagi presentat
reclamació, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

Primer. Aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals, corresponents a les taxes que
es relacionen a continuació:
1.1. Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa de subministrament d’aigua. Es proposa la següent
redacció de l’article 6 relatiu a la quota tributària:

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

Tarifa primera. Subministrament d’aigua

Consum domèstic (bimensual)

1. Mínim fix bimensual per toma en ús 14,08€

Tram 1 de 1-24 m3 0,560600 €/m3

Tram 2. de 25-36m3 0,650000 €/m3

Tram 3. de 37- ... m3 consumits 1,300000 €/m3

B. Us Industrial

Mínim fix bimensual per toma en ús 14,08€

Tram 1. Únic 0,600691 €/m3

Tarifa segona. Connexions i altres

Connexions a la xarxa general d’aigua potable 130,00€

1.2. Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa prestació del servei de gestió de de residus municipals.
Es proposa la següent redacció dels següents articles:

Article 5. 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 dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin
situats.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

2.1 Habitatges EUROS

Per cada habitatge 45,00€/ semestre
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S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de
Caràcter familiar.
En cas d’immobles amb més d’un habitatge o local funcionalment 
independent, amb divisió horitzontal o no, es considerarà una quota individual
per cada unitat d’habitatge o local.

Article 11. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus
comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que es determinarà en funció de la naturalesa
i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la
plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

Epígraf primer. Establiments d’alimentació

A) Supermercats, economats i cooperatives 65,00€/ semestre

B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses 65,00€/ semestre

C) Peixateries, carnisseries i semblants 65,00€/ semestre

Epígraf quart. Establiments de restauració

A) Restaurants 65,00€/ semestre

B) Cafeteries, bars 65,00€/ semestre

D) Altres locals no expressament tarifats 65,00€/ semestre

Segon. Exposar al públic, a la seu electrònica de l’Ajuntament, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida els anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils.

Durant el període d’exposició pública de l´ ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en
els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el
període  d’exposició  pública  sense  que  s’hagin  presentat  reclamacions,  els  acords  adoptats  restaran
definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions
efectuades.

Sudanell, 8 de gener de 2018
L’Alcalde
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