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CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
Anunci d’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança reguladora de preus públics
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, i en compliment del mateix acord, queda
automàticament elevat a definitiu l’acord de modificació del text de l’article 3 - categoria B de l’ordenança reguladora del preu
públic per la prestació del servei de proveïment regular a usuaris d’aigua regenerada de les instal·lacions de regeneració del
Consorci de la Costa Brava aprovat per la Junta General en la sessió realitzada el dia setze de setembre de 2013, el text íntegre
de la qual es fa públic en compliment de l’article 17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
“Categoria B - Reg agrícola - Qualitat 2.1 del RD 1620/2007
Categoria

B1 - Conreus intensius
B2 - Comunitats de regants

Volum anual m3
Fins a 30,000
Més de 30,000

Quota fixa mensual €
40
80

Quota variable €/m3
0,100
0,015

Termes addicionals en la tarifa de la categoria B
- Ús espai públic (estacions bombament, instal·lació elements mecànics, etc.)*= 40 – 240 euros/mes, segons superfície ocupada
i/o afectació
- Ús estació transformadora d’energia elèctrica * = 40 – 240 euros/mes
- Impulsió = Preu variable segons necessitats de bombament en cada cas. A expressar en €/m3.”
Contra el present acord, conforme a l’article 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, es podrà interposar per part dels interessats recurs contenciós-administratiu,
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Girona, 13 de novembre de 2013
Carles Pàramo i Ponsetí
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