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E D I C T E 
 

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article 178.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en 
sessió plenària amb data 30.09.2008 aprovà provisionalment les modificacions 
de les Ordenances fiscals núm. 11, reguladora de la Taxa pel subministrament 
d’aigua. 
 
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 148 del 
dia 21 d’octubre de 2008 i atès que ha transcorregut el període d’exposició 
pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords 
provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius: 
 
Taxa pel subministrament d’aigua. 
 
I. Aprovar definitivament per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de l’article 5 i 
s’afegeix l’article 12 de l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la Taxa pel 
subministrament d’aigua, amb el següent redactat: 
 
Article 5.- Quota Tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 
Tarifa primera. Subministrament aigua, conexió a la xarxa general: 
             Euros 
 Habitatges, per cada vivenda. ..............................................................350,00 € 
 Locals comercials,   .............................................................................300,00 € 
 Fàbriques i tallers .................................................................................300,00 € 
 Hotels i aparthotels, cada habitació o apartament .................................50,00 € 
 
 
Tarifa segona. Manteniment xarxa subministre d’aigua 
 
 Vivendes  ..................................................................................................32,00 € 
 Comerç fins 40 m2 ...................................................................................25,00 € 
 Comerç de 41 a 80 m2 .............................................................................32,00 € 
 Comerç de 81 a 150 m2 ............................................................................55,00 € 
 Comerç de més de 151 cada 10 m2 de més............................................... .8,50 € 

Bancs i Caixes ...........................................................................................70,00 € 
Hotels i pensions d’1 o dos estrelles fins a 20 places ............................195,00 € 
Hotels i pensions d’1 o dos estrelles per cada plaça de més .......................8,60 € 
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Hotels de 3 estrelles fins a 20 places.......................................................240,00 € 
Hotels de 3 estrelles per cada plaça de més ..............................................10,00 € 
Hotels de 4 i 5 estrelles fins a 20 places .................................................300,00 € 
Hotels de 4 i 5 estrelles per cada plaça de més .........................................12,00 €  
Restaurants de menys de 40 places ........................................................160,00 € 
Restaurants de més de 40 places per cada plaça de més. ............................3,80 € 
Bars i cafeteries . .....................................................................................120,00 € 
Sales de festes .........................................................................................200,00 € 
Despatxos i oficines . ................................................................................27,00 € 
Perruqueries..................................................... .........................................60,00 € 
Tallers mecànics .......................................................................................73,00 € 
Fusteries ....................................................................................................20,00 € 
Gasolineres..............................................................................................650,00 € 
Autorrentat de vehicles ...........................................................................540,00 € 
Cases d’hostes per cada plaça ......................... ...........................................7,00 € 
Campings  .................................................... ..........................................240,00 € 
Balnearis  ................................................................................................350,00 € 

 
 
Article 12.- Comptadors d’aigua 
Els beneficiaris d’atorgament de llicències d’obra per nova construcció, o bé per 
rehabilitació, adquiriran l’obligatorietat d’instal·lar comptadors, d’aigua en l’edifici 
objecte de la llicència.  
 
Contra l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de 
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Les, a 1 de desembre de 2008 
L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
Emili Medán Ané 
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    DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
    Butlletí Oficial de la Província 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assumpte: Remissió Edicte aprovació definitiva modificació Ordenança fiscal  
 
 
 Adjunt us faig a mans anunci sobre aprovació definitiva de la modificació 
de les Ordenances fiscals, als efectes de la seva publicació al B.O.P., en tot cas 
avanç del dia 31 de desembre de 2008. 
 
Les, a  1 de desembre de 2008. 
 
L’ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emilio Medán Ané 
 
 


