Pàg. 205

Núm. 119 – 20 de juny de 2013

Núm. 7228

AJUNTAMENT DE PERALADA
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per subministrament d’aigua
(Exp. núm. 20/2013)
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 14 de juny de 2013, va adoptar, amb el quòrum legal exigit, l’acord
següent:
“Primer. Desestimar l’al·legació presentada pel grup municipal Agrupació la Muga per les raons adduïdes a l’informe de
Secretaria-Intervenció que consta a l’expedient.
Segon. Prendre en consideració la Resolució Exp. A-65/13Tarifes de subministrament d’aigua, de la Comissió de Preus de
Catalunya, a efectes de l’adequació de la modificació de l’ordenança a les tarifes autoritzades.
Tercer. Aprovar definitivament la modificació de l’article 7è de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament
d’aigua, el qual queda redactat així:
“Art. 7è. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Epígraf/concepte.............................................................................................................................................................................Tarifa €
1. Drets de connexió a la xarxa
1.1 Per habitatge..............................................................................................................................................................................229,00
1.2 Per local o establiment d’activitats innòcues .......................................................................................................................229,00
1.3 Per local o establiment d’activitats sotmeses a la Llei 3/1998, per cada 100 m2 o fracció de local o establiment.......344,00
2. Comptadors, tapes i armaris, conservació i tall de subministrament
2.1 Comptador de 13mm (inclou instal·lació i verificació)..........................................................................................................140,03
2.2 Comptador de 20mm (inclou instal·lació i verificació)..........................................................................................................265,44
2.3 Porta i marc PVC de 25x35..........................................................................................................................................................31,47
2.4 Porta i marc PVC 30x45................................................................................................................................................................37,27
2.5 Porta i marc d’alumini25x35........................................................................................................................................................39,73
2.6 Porta i marc d’alumini 30x45........................................................................................................................................................51,32
2.7 Armari comptador 25x35 amb aixetes.....................................................................................................................................103,26
2.8 Conservació comptador 13 mm, ús domèstic. Per trimestre...................................................................................................1,99
2.9 Conservació comptador 20 mm, ús domèstic. Per trimestre ...................................................................................................3,33
210 Conservació de comptador ús industrial o provisional d’obres. Per trimestre......................................................................3,33
2.11 Tall de subministrament..............................................................................................................................................................51,69
2.12 Comptador 13 mm electrònic amb opció telelectura...........................................................................................................180,14
3. Quota fixa de servei
Ús domèstic : 8,75 €/abonat/trimestre
Ús industrial/ provisional obres:8,75 €/ab/trimestre
4. Consum d’aigua. Tarifes de subministrament
Ús Domèstic
Bloc 1. Per a consums inferiors o iguals a 15 m3/trimestre..........................................................................................................0,2127
Bloc 2. Per a consums compresos entre 16 i 45 m3/trimestre......................................................................................................0,2846
Bloc 3. Per a consums superiors a 45 m3/trimestre 0,9655
Ús industrial
Bloc únic...............................................................................................................................................................................................0,4548
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El bloc de consum industrial s’aplicarà als usos industrials, comercials o de serveis prèvia sol·licitud, i tindrà efectes a partir
del trimestre següent al de la seva concessió.
Tarifa en cas de fuga fortuïta declarada per l’Ajuntament........................................................................................................ 0,4548”
Tercer. Publicar l’acord definitiu aprovat al Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte de la seva entrada en vigor.
Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades.”
La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Contra aquests acords es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
Província.
Peralada, 17 de juny de 2013
Pere Torrent Martín
Alcalde
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