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Administració Local
2016-09824
Ajuntament de Montferri
EDICTE
Aprovació definitiva ordenances fiscals
D’acord amb allò que es preveu a l’article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es fa públic que el dia 20 de desembre, i no haventse presentat reclamacions en el període d’exposició pública de trenta dies comptats a partir de la publicació del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província (núm. 200, de 20 d’octubre) els acords provisionals, aprovats
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 6 d’octubre, referents a la modificació de diverses ordenances fiscals per
a l’exercici de 2017 han esdevinguts definitivament aprovats.
En compliment del que disposen els articles 17.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 178.2
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es fa públic a continuació el text íntegre de les
ordenances vigents, la modificació de les quals ha estat aprovada i que començarà a regir a partir de l’1 de gener
de 2017
Text definitiu:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
ANNEX TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MUNICIPAL PER A ÚS AGRÍCOLA
Article primer: Tenen l’obligació de pagar la taxa les persones naturals i jurídiques que sol·liciten en aquest
Ajuntament la utilització del sortidor d’aigua per a l’ús agrícola. Per la utilització del sortidor serà necessari acreditar
que l’ús realitzat per un professional de l’agricultura, entenen com a tal la persona física titular d’una explotació
agrícola, que requereixi un volum d’ocupació d’almenys mitja Unitat de Treball Agrari i que obtingui, almenys, el
25% de la seva renda d’activitats agràries o complementàries. Així mateix, el titular d’una explotació agrícola cal
que estigui d’alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris del Règim Especial dels
Treballadors per Compte Propi o Autònoms, així com els enquadrats en aquest Règim per la seva activitat agrària.
No es podrà utilitzar el sortidor per agafar aigua que no sigui per usos agrícoles, solament podran omplir amb
sulfatadores, dipòsits o cuba.
Article segon: L’obligació de contribuir neix des del moment en què es sol·licita el servei i es fa entrega d’una clau
per a la utilització del sortidor. I finalitza per sol·licitud de l’interessat junt amb la devolució a l’Ajuntament de la clau.
El moment de la sol·licitud d’alta l’interessat indicarà al grup que vol pertànyer depenent del consum.
Canviar l’article tercer pel següent redactat, en vermell.

Article quart: El cobrament de la taxa es farà anualment mitjançant rebut, en el període que determini l’Ajuntament
Les quotes que no s’hagin fet efectives dintre del període voluntari, s’exigiran per via de constrenyiment.
Als deutors se’ls privarà d’aquest servei.
Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol modificació de les dades que figuren a la
matrícula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament
següent al de la data en què s’hagi realitzat la declaració.
Article cinquè: Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta
Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.
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Article tercer: Tarifa de la taxa:
- Grup “ A “ ( grup de mínim consum 27m3 trimestre ............................. 30 €
- Grup “ B “ ( grup amb major) consum a partir de 27m3 trimestre ........ 40 €
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Article sisè: No es podrà cedir la clau a un tercer per tal de beneficiar-se d’aquest servei. En cas que així ho fes seria
sancionat amb una multa en els termes que estableix el reglament regulador del servei.
Article setè: En el cas que, per escassetat del cabdal d’aigua, l’Ajuntament hagués de suspendre total o parcialment
el subministrament els tenidors no podran exigir cap dret contra l’Administració.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal i el seu annex ha estat aprovada pel Ple en sessió realitzada el 6 d’octubre de 2016,
començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
Contra els acords de modificació esmentats, que exhaureixen la via administrativa, únicament hi cap formular
recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dintre
del termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació en la forma legalment prevista
d’acord amb el que preveuen els articles 10.1.b i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa (LRJCA) i 19 del TRLRHL, esmentat.
Tanmateix, hi cap interposar, si escau, qualsevol altre recurs que els interessats considerin convenient i que
legalment correspongui.
La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l’acció administrativa perquè l’acte
administratiu notificat sigui efectiu, llevat que així ho acordi l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent.
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L’alcalde, Josep Ruiz Marin
Montferri, 1 de desembre de 2016
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