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Núm. 11939
AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici 2016
Per acord del Ple de 19-10-2015 es va aprovar provisionalment la
modificació d’ordenances pel 2016 i es va sotmetre a informació
pública al BOP 219 de 13-11-2015 sense que s’hagin presentat al·
legacions durant els trenta dies que finalitzaren el dia 19 de desembre de 2015, per la qual cosa l’acord ha esdevingut definitiu.
Es publica el text íntegre de l’acord i de la modificació següent:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, estableixen el procediment per a l’aprovació i modificació de
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han
d’aprovar simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les
ordenances fiscals han de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats, i les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix
l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com
a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei
General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a
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l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local;
Vistos els informes tècnic-econòmics als quals fa referència l’article
25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el
qual es posa de manifest el valor de mercat de l’aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen
la imposició o la modificació, en el seu cas, de les taxes;
Atès que, de conformitat amb l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals respecte de les taxes per la prestació
de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el
seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà;
A la vista dels informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa
al Ple l’adopció del següent
Acord:
1. Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2016 i següents, la modificació de les ordenances fiscals que seguidament es relacionen:
- O
 rdenança fiscal núm. 3. Reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica:
Article 6è. Quota tributària.
1.Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per
aplicació del coeficient 2.
- O
 rdenança fiscal núm. 14. Reguladora de la taxa per la prestació
del servei d’escola bressol:
a) Article 5. Beneficis fiscals
1. Queda suprimit
b) Article 6. Quota tributària. La quantia de la taxa es determinarà
aplicant les tarifes següents:
Euros Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat
Escolarització jornada completa: 180 €/mes
c) L’entrada en vigor serà a partir del curs 2016-2017
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- Ordenança fiscal núm. 16. Taxa pel subministrament d’aigua:
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Domèstiques:
1r. tram: (0-20 m3)
0,5 €
2n. tram: (21-60 m3)
0,7 €
3r. tram:(+61 m3)
0,9 €
Altres (industrials, comercials, professionals):
1r. tram:(0-60 m3)
0,7 €
2n. tram:(61-100 m3)
0,8 €
3r. tram:(+ 101 m3)
0,9 €
Sant Pau de Segúries, 21 de desembre de 2015
Dolors Cambres Saqués
Alcaldessa
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