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EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FIS CALS 

 
 
En compliment d’allò que disposen 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 5 de novembre 
de 2008 aprovà provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 
2009. 
 
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 1590 del dia 13 de 
novembre de 2008, 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: 
 
 
Primer.  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa de Clavegueram. 
 
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es modifica l’article 5 apartat segon on 
es preveuen les tarifes. Es modifica d’acord amb el redactat següent: 
Tarifa primera.  Euros 
A. Habitatges 20,90€ 
B. Finques i locals que no estan exclusivament destinats a 
habitatge 

20,90€ 

  
Tarifa segona. Connexions i d’altres  
1. Connexions a la xarxa general de clavegueram 130,00€ 
 
 
Segon.  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua. 
 
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. 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:   
 
 Euros 
Tarifa primera. Subministrament 
d’aigua 

 

A. Consum domèstic  

1. Mínim fix semestral 14,08€ 
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2. Tram I. De 1-24 m3 0,3503€/m3 

3. Tram. II de 25-36m3 0.4438€/m3 

4. Tram III de 37- ... m3 consumit 1,1095€/m3 

  
B. Consum Industrial.  
1. Mínim fix semestral 14,08€ 
2. Tram I únic 0,5517€/m3 
  
Tarifa segona. Connexions i d’altres  
1. Connexions a la xarxa general 
d’aigua potable 

130,00€ 

 
Tercer.  : Aprovar definitivament per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida 
d’escombraries. 
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es modifica l’article 4 on es preveuen 
les tarifes. Es modifica d’acord amb el redactat següent: 
 
a) Habitatges 
 
Per cada habitatge 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de 
caràcter familiar 

 
 
62,70€ 

b)Comercials 
 
Per cada establiment comercial, establiments de restauració, 
Hotels, Hostals, despatx professional, i altres locals industrials, 
mercantils o de serveis. 

 
 
 
 
94,05€ 

 
Quart.-   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, 24 de desembre de 2008. 
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