ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER AL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Article 1r. Concepte
De conformitat amb el què es preveu en l’article 117, en relació amb l’article
41.B), ambdós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa pel subministrament d’aigua,
gas i electricitat, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la taxa, regulada en aquesta ordenança, els qui
es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest
municipi, a què es refereix l’article anterior.
Article 3r. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en
les tarifes que consten en l’annex.
2. Les tarifes d’aquesta taxa seran les que figuren a l’annex.
Article 4t. Obligació al pagament
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix
des del moment que s’iniciï la prestació del servei, amb periodicitat.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, al
qui estigui obligat a realitzar-lo, de la factura corresponent.
Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
oficial de la província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de
1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva
modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió celebrada el dia 30 de novembre de 1989.
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Modificació
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de 18 de novembre de 2015 va aprovar
provisionalment la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOP, núm.
300, de data 30 de desembre de 2015. Sense haver-se produït cap
reclamació, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l’acord
d’aprovació provisional ha esdevingut definitiu sense necessitat d’un nou acord.

ANNEX DE TARIFES
Preu públic per al subministrament d’aigua potable d’ús domèstic:
ANNEX DE TARIFES
Preu públic per al subministrament d’aigua potable d’ús domèstic
Concepte
Quota de servei
Mínim 5 m3 al mes
Entre 5 i 15 m3 al mes
Més de 15 m3 al mes
Alta comptador 13 mm (inclou venda del comptador, petit
material i instal·lació)
Reposició del servei
Dipòsit de contractació
Arbitri municipal

Tarifa
1,5419 €
0,3436€/m³
0,5436€/m³
0,8390€/m³
156,66 €
21,59 €
61,96 €
10,50 €

Preu públic per al subministrament d’aigua potable per a l’ús en
establiments col·lectius
Concepte
Tarifa
Quota de servei
34,90 €
M3 consumits
2,0736 €/m³
Tots els conceptes es facturaran amb el seu IVA corresponent
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