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Número de registre 9798

AJUNTAMENT DE VERDÚ
Acord definitiu modificació ordenances fiscals 2016
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PUBLICA DELS ACORDS DEFINITIUS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
En compliment d’allò que disposa l’art. 17.3 i 4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic que aquesta Corporació en
sessió de data 30 de setembre de 2015, va acordar la modificació de les ordenances fiscals per a 2015 i ss.
L’acord provisional ha estat exposat al tauler d’anuncis i publicat al BOP número 196 de 13 d’octubre de
2015, durant el termini de 30 dies hàbils sense que s’hagin presentat reclamacions al respecte, per la qual
cosa queden aprovades definitivament les modificacions establertes a les ordenances fiscals de la vila de
Verdú, en els següents termes:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les ordenances fiscals
reguladores de les taxes, amb el següent detall:
Taxa de subministrament d’aigua
L’article 6 estableix que la quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes, segons el redactat següent:
2. Tarifa segons aigua consumida:
Ús domèstic
Quota de manteniment..................................................................................................... 1’26 euros/mes/abonat
1r Bloc mínim fins a 18 m3/trim................................................................................................ 1’0716 euros/mes
2n Bloc de 18 a 30 m3/trim...................................................................................................... 1’0716 euros/mes
3r Bloc excés de 30 m3/trim..................................................................................................... 1’0716 euros/mes
No domèstic
Quota de manteniment .................................................................................................... 1’26 euros/mes/abonat
1r Bloc mínim fins a 18 m3/trim................................................................................................ 1’0716 euros/mes
2n Bloc de 18 a 30 m3/trim...................................................................................................... 1’0716 euros/mes
3r Bloc excés de 30 m3/trim...................................................................................................... 1’0716euros/mes
Agrícoles. Horts de la Font de Santa Magdalena
Quota manteniment comptador .............................................................................................. 1’26 euros/ab/mes
Consum aigua............................................................................................................................ 0’2230 euros/m3
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3. Altres serveis complementaris
TARIFA
SERVEI

Per connexió en bateria

IVA21%
SERVEI

FIANÇA

TOTAL IVA
INCLÒS

125’39

26’33

12’02

163’74

261’84
163’12
43’00

54’99
34’26
9’03

12’02
12’02
52’03

328’85
209’40

43’00
0’16

9’03

52’03
0’16

520’74

109’36

630’10

1.221’66

256’55

1.478’21

Per connexió individual
Alta completa arqueta, trampilló, portella
Sense arqueta, trampilló, portella
Per canvi d’ús/ de nom
Restabliment del servei per susp.
Temporal per manca pagament
Comissió impagats (euros/rebut)
Frau detectat en comptador
(euros/abonat)
Frau detectat en escomesa
(euros/abonat)

Preu públic per la utilització privativa de les llotges del Casal Municipal
Es modifica l’Article 3, en els següents termes:
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança, serà de 100 euros per cada llotja i comprendrà
el període de les festes majors de gener del 2016 al setembre del 2019.
Contra 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 2 mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació d’acord amb el que estableix
l’article 10 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.
Verdú, 16 de novembre de 2015
L’alcalde, Josep Mas Carpi
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