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Sobre la revisió automàtica dels preus de tractament de la Fracció
Resta de l’ordenança fiscal T-07 sobre protecció mediambiental
2016/8

La Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva, el dia 19 de gener de
2016, va aprovar l’acord de donar compte de la revisió automàtica dels preus de tractament
de la Fracció Resta, article 3 de l’ordenança fiscal T-07 de protecció mediambiental. La
modificació de les quotes aprovades per l’Ajuntament de Lloret de Mar suposa la revisió dels
corresponents imports de l’ordenança fiscal T-07 de manera automàtica. Per aquest motiu
les taxes a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2016 són les següents:
1.Es modifica l’article 3, quantia, que queda redactat de la següent manera:
a) Tractament de la fracció resta a Lloret de Mar:


Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar

79,61 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC)



Tractament de la fracció resta al CTRM

69,11 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC)

El que es fa públic per general coneixement. Si es vol impugnar el present acord, que posa fi
a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
publicació.
Santa Coloma de Farners, 19 de gener de 2016
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