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AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CÉRVOLES
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’ordenances municipals.
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Cérvoles en sessió de 31 d’octubre de 2014 la
modificació de l’ordenança de la Taxa del servei de clavegueram, havent estat publicat en el BOP núm. 217
de 12 de novembre de 2014 i exposats al públic per un període de 30 dies hàbils sense que s’hagin
presentat al·legacions ni reclamacions, s’eleva l’aprovació a definitiva segons disposen els articles 17.3 del
RDLeg 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
177 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Atès el que estableix l’article 17.4 del RDLeg 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, es publica íntegrament el text dels articles modificats de l’ordenança
següent:
Ordenança fiscal núm. 6. Taxa del servei de clavegueram.
Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de
clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa d’euros.
2. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per connexió a la xarxa de clavegueram,
independentment del tipus d’immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin
situats.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Euros
- Per cada habitatge o pis........................................................................................................................... 27,00
- Per finques i locals que no estiguin destinats ha habitatge...................................................................... 27,00
- Per connexió a la xara general................................................................................................................ 150,00
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 31 d’octubre de 2014,
s’aplicarà des del dia 1 de gener de 2015 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Contra l’aprovació d’aquestes modificacions a les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos comptats des
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
La Pobla de Cérvoles, 22 de desembre de 2014
L’alcalde, Jaume Estradé Vall
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