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Núm. 9497
AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm.
13, tarifes de subministrament d’aigua
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 11 de
maig de 2015, va aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal número 13, article 6, tarifes de subministrament d’aigua. L’acord es va publicar al BOP i al tauler d’anuncis
de la Corporació. Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició
pública, en data 7 de juny de 2015 es va presentar un escrit d’al·
legacions. El ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 21
de setembre de 2015 va acordar desestimar l’al·legació presentada i
aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal número 13, article 6, tarifes de subministrament d’aigua. El text íntegre de
la modificació és el següent:
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, ARTICLE 6, TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
Modificar l’ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa de
subministrament d’aigua potable, restant l’art. 6 de la forma següent:
“Article 6. Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa per al subministrament d’aigua

€/m3

Ús domèstic:
Fins al mínim (de 10 m³/mes)
Excés de mínim
Ús industrial:

1,3888
1,8756
1,8051

Conservació de comptadors
Comptadors fins a 13 mm
Comptadors de 15 mm
Comptadors de 20 mm
Comptadors de més de 20 mm

0,2468
0,4296
0,4296
0,6855

Conservació d’escomeses
Comptadors fins a 13 mm
Comptadors de 15 mm
Comptadors de 20 mm

1,2247
1,3928
1,5445
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Comptadors de 25 mm
Comptadors de 30 mm
Comptadors de més de 30 mm

1,6726
1,8462
2,0382”.

D’acord amb l’article 17.4 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 publica en el següent annex el text íntegre de les
variacions aprovades, fent esment que entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació i es mantindran vigents mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
Contra l’esmentat acord podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu en la forma i termini que preveu l’article 19 del citat Reial Decret Legislatiu.
Cadaqués, 30 de setembre de 2015
Josep Lloret Parellada
Alcalde

ANNEX DE LES VARIACIONS DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LES TAXES
PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
“Article 6 - Quota tributària
(...)
A aquests efectes, s’aplicarà la tarifa següent:
1.2.K) Conservació i manteniment per ocupació de la zona marítim
terrestre amb caràcter temporal
S’aplicarà la taxa d’acord amb el quadre següent, més el cost del
cànon imposat pels serveis de costes que li correspongui, i aprovat
per l’esmentat servei en cada temporada.
PORTLLIGAT
Fins a 5,99 m.
de 6 a 7,99 m.
de 8 a 9,99 m.
més de 10 m.

2015
726,00 €
998,00 €
1.212,00 €
1.495,00 €
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