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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 18 de novembre 
de 2009 aprovà provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 
2010. 
 
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 165 del dia 24 de 
novembre de 2009, 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 2010 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
 
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es modifica el següent article: 
 
A l’article 8.1 s’estableixen els tipus impositius de l’impost, per als béns immobles de 
naturalesa rústica, el 0,60% 

 
 
Segon.  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'IAE. 
 
El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es modifica l’article 8 on es preveuen 
les tarifes. Es modifica d’acord amb el redactat següent: 
 
3.- A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per la seva aplicació s'estableix la 
següent escala de coeficint a raó de la categoria atorgada al carrer on radiqui l'establiment, d'acord 
amb la relació i categoria previstes al carrer annex: 
 

categoria 1a 2a 3a 
Index aplicable 3,8 1,10 1,29 

 
També es modifica l'annex a l'ordenança fiscal. on es preveu els carrers del Terme municipal 
als efectes de l'IAE. Es modifica d'acord amb el redactat següent. 
 
Categoria Nom dels carrers 
1a Pl. Església, C/ Torres de Segre, c/ Dr. Folguera 
2a Tots els carrers del nucli urbà 
3a Afores 
 
 
TERCER.-  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa de Cementiri Municipal. 
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El text de l’Ordenança consta a l’expedient i en concret es modifica l’article 4 d’acord amb el 
redactat següent: 
 
Article 4. Per la conservació  i neteja  dels nínxols es cobrarà anualment, 10 € per sepultura. 
 
 
QUART.-  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua potable. 
 
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  
2. Tram I. De 1-24 m3 0,3675€/m3 
3. Tram. II de 25-36m3 0.4655€/m3 
4. Tram III de 37- ... m3 consumits 1,1639€/m3 

  
B. Consum Industrial.  
2. Tram I. Únic 0,5787€/m3 
 
 
CINQUÈ.-  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2010 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 6 d’acord amb el 
redactat següent: 
 
Art. 6. Quota tributària. 
La quota tributaria s'aplicarà per cada unitat de local, per cada habitatge, vivenda o zona 
comunitària de comunitat de propietaris, de locals amb divisió horitzontal o no, a l'any i, 
consistirà en una quantitat fixa de 64€ 
 
Art. 12. Quota tributària. 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 

Epígraf primer. Establiment de restauració Import 
A) Cafeteries, bars, i restaurants 94,05€ 
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SISÈ.-   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 1. Censos de població d’habitants  
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població 
 - Vigent 
 - De censos anteriors 

 
2,00€ 
2,00€ 

2. Certificats de convivència i residència 2,00€ 
Epígraf 2. Certificacions i Compulses  
4. Compulses 1,00€ 
Epígraf 4. Documents relatius a serveis d’urbanisme   
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics a instància de part 40,00€ 
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o 
consulta per a edificació a instància de part 

20,00€ 

 
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, 30 de desembre de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


