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PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L’EXERCICI 2017. 

Aquest  Ajuntament  pretén  aprovar  les  ordenances  fiscals  reguladores  de  la  taxa  de
subministrament d’aigua i la taxa d’escombraries, d’acord amb l’establert a l’article 15 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.

El secretari interventor ha elaborat una proposta d’ordenances fiscals i els corresponents estudis de
costos en el cas de les ordenances fiscals reguladores de la taxa de subministrament d’aigua i la
taxa d’escombraries.

Al Ple de la corporació es proposa l’adopció del següents A C O R D S:
 

Primer.- Aprovar provisionalment  per a l’exercici de 2017 i següents la modificació  de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  

Taxa de subministrament d’aigua  

Art.-6 Quota tributària. Amb caràcter trimestral es liquidarà segons els següents barems: 
- Quota fixa: 4€
- Manteniment de comptadors: 2,50€
- Trams de consum:

o Fins a 25m3................... 0,15€
o De 26m3 fins a 45m3 ... 0,25€
o De 46m3 dins a 75 m3... 0,45€
o De 76 fins 90m3 ............  0,70€
o Mes de 90m3 ................. 0,90€

Quota de connexió: 100€

Taxa d’escombraries  

Art.- 6 Quota tributària 
Habitatges de 1era residència

1 pers 90,00€
2 pers 100,00€ 
3 pers 110,00€
4 pers 120,00€

+ 5 pers 125,00€
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 Habitatges en desús/2a residència       80,00€
 Magatzems                                           20,00€
 Solars                                                   15,00€
 Immobles hab en disseminats    60,00€

    

  

Segon.- Imposar  les  taxes  per  prestació  de  serveis  públics  o  la  realització  d’activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores
de les mateixes que a continuació es relacionen:

Tercer.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des
del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el
qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.

Quart.-  Quan  no  s’hagin  presentat  reclamacions,  s’entendrà  definitivament  adoptat  l’acord
provisional.  L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals
reguladores  de la  taxa de subministrament  d’aigua i  la  taxa d’escombraries,  es  publicaran  al
Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.

Grans magatzems/indústria 400,00€
Forn de pa/pastisseries 200,00€
Farmàcies 170,00€
Merceries, papereria i articles 
varis 170,00€
Oficines i locals 180,00€
Carnisseries 190,00€
Perruqueries 170,00€
Supermercats i queviures 190,00€
Peixateries 190,00€
Cases rurals 190,00€
Combustible 380,00€
Tallers mecànics 190,00€
Hotels 400,00€
Restaurants 300,00€
Bars 200,00€

Altres activitats no incloses en 
els anteriors epígrafs

   
250,00€
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Mercé Pedret Ramos
Alcaldessa

Benifallet, 5 d’octubre de 2016

http://www.benifallet.altanet.org/


AJUNTAMENT DE BENIFALLET

Tel. 977 462005 Fax 977 462289
 www.benifallet.altanet.org

C/ Major, 1 43512 Benifallet (Baix Ebre)
        NIF. P-4302500-F

http://www.benifallet.altanet.org/

	Art.- 6 Quota tributària
	Segon.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:

