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AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR
Edicte d’aprovació definitiva d’ordenances
En compliment del que disposen els articles 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de
Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya i 17.4 del RDL 2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, es fa públic que aquest Ajuntament, en sessió del dia 21/10/2019 va
acordar aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals:
- Ordenança fiscal de la taxa de subministrament d’aigua potable aplicable a la Urbanització “El Pla”.
Atès que l’esmentat acord ha estat exposat al públic al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i al BOP
núm. 210 del dia 30.10.2019, sense haver-se presentat reclamacions ni al·legacions, i per tant, l’acord
d’aprovació provisional esdevé definitivament aprovat. L’acord i el text íntegre i definitiu de la modificació es
publiquen com a annex en el BOP.
Contra les ordenances definitivament aprovades es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOP.
Prats i Sansor, 17 de desembre de 2019
L’alcalde, Xavier Picas Pons
ANNEX
Tarifes aplicables a la Urbanització “El Pla”
Quota fixa de servei
Parcel·la petita............................................................................................................................6,11€/abonat/mes
Parcel·la gran...........................................................................................................................25,32€/abonat/mes
Consum domèstic/comercial/obres/agrícola
1er bloc (de 0 a 10 m3/mes)................................................................................................................0,4100€/m3
2n bloc (de 10 a 18 m3/mes)...............................................................................................................0,8452€/m3
3r bloc (excés de 18m3/mes)...............................................................................................................1,0191€/m3
Consum hotels
1er bloc (de 0 a 36m3/mes)................................................................................................................0,4100 €/m3
2n bloc (excés de 36 m3/mes)............................................................................................................1,0191 €/m3
Conservació comptadors (tots els usos)............................................................................................1,08€/C/mes
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