
 
 
MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2011. 
 
En virtut de la Providència de l’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2011, l’estudi tècnic -
econòmic del cost dels serveis i activitats administratives, pel que fa a les taxes per la 
prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència 
local,  el text  íntegre de la  modificació de les Ordenances fiscals reguladores de les 
taxes que s’assenyalen seguidament, i l’informe de Secretaria, d’acord amb l’article 54 
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d’abril,  es sotmet a votació les següents 
modificacions: 

 
PRIMER. Aprovar la modificació de les Ordenances fiscals reguladores de les 

Taxes que s’assenyalen, amb la redacció que a continuació es recull: 
 

 
-  TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES. 
 
Article 3. Quota tributària 
 
Serà la que resulti de l’aplicació de la següent tarifa: 
 
a) Per cada habitatge, al trimestre:                                          19,00 € 
b) Per cada botiga o comerç, al trimestre:                                         18,00 € 
c) Resta d’establiments o activitats no especificats, al trimestre:                     25,00 € 
d) Per cada indústria, al trimestre:                                          30,00 € 
 

 
- TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
Serà la que resulti de l’aplicació de la següent tarifa: 
 
1.- Consums 
a) Quota mínima trimestral,  consum entre 0 i 15 m3:                               6,00 € 
b) Per cada m3 d’excés de consum, entre 16 i 50 m3:                               0,45 € 
c) Per cada m3 d’excés de consum, a partir de 51 m3:                                    0,60 € 
 
2.- Manteniment de les instal�lacions 
a) Conservació xarxa gral., per escomesa, al trimestre:                                    3,00 €      
        
3.- Noves escomeses 
a) Drets verificació i alta nova escomesa, per unitat:                                  50,00 € 
b) Escomesa a la xarxa, treballs realitzats per l’ajuntament:                          250,00 € 
 
 
- TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT  DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL 
 
-TAXA PER LES PARADES DEL MERCAT 
 
 
Article 3. Quota tributària 



 
Serà la que resulti de l’aplicació de la següent tarifa: 
 

- Parades petites de màxim 2m lineals (màxim 4 m2) – 8€ parada i dia 
- Parades mitjanes de màxim 4,5m lineals (màxim 9m2) – 10€ parada i dia 
- Parades grans, superiors a 4,5m lineals (9m2) – 12€ parada i dia 

 
 
 
Sobre aquestes tarifes s’aplicaran l’IVA corresponent i la tarifa de Sanejament de 
Generalitat. 
 


