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EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ ORDENANÇA FISCAL 

núm. 15 
 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 17.4 de la D L2/2004, de 5 de març, que 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 el Ple de l’Ajuntament de Sudanell en sessió plenària amb data 21 d’ octubre de 
2010 aprovà provisionalment la modificació de l’ ordenança fiscal per a l’any 2010. 
 
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 156 del dia 6 de 
novembre de 2010, i atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, 
sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen 
seguidament, han esdevingut definitius: 
 
 
7- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL PER A L’EXERCICI 2011.  
 
El Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals 
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. Per al cas de les modificacions es preveu 
que els acords hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. L’article 16.1 del 
Decret 2/2004, de 5 de març, estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates 
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Per Decret d’Alcaldia num. 83/2010 de 19 d' octubre de 2010 es va acordar iniciar l’expedient 
de modificació de l' ordenança fiscal vigent reguladora de la Taxa d'expedició de documents 
administratius, per tal d’adaptar-la als costos reals.  

La secretària interventora d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe amb data 19 d' 
octubre i ha presentat un esborrany de projecte de modificació de la citada ordenança.  

Considerant l’exposat, l'Alcalde proposa al Ple l'adopció dels següents acords; 
 
Primer.  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa d'Expedició de documents administratius. 
 
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es modifica l’article 6 d’acord amb el 
redactat següent: 
 
Article 6. Quota tributària  
 
Epígraf 4. Documents relatius a serveis d’urbanisme   
6. Cèdula municipal amb informació cadastral  2,00 
7. Llicència de primera ocupació 1% sobre la base de 

l’ICIO. 
8.- Per cada CD amb informació urbanística 3,00€ 
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Epígraf. 6.  Documents relatius a serves ambientals   
1 Per la tramitació d’un expedient de llicència ambiental d’annex II 60€ 
2. Per la tramitació d’un expedient de llicència ambiental d’annex III 70€ 
3. Per la tramitació de canvis de noms d’activitats. 50€ 
 
 
Segon.-   Contra l’aprovació de les ordenances fiscals 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. 
 
 
L’Alcalde 
Josep Ma. Sanjuan Cornadó 
 
Sudanell, 7 de desembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


