TAXA PEL 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.

Modificació
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 25 de
setembre de 2008, començarà a regir el dia primer de gener de 2009, i
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

ANNEX DE TARIFES
Preu públic pel subministrament d’aigua potable

Concepte
Trimestre, mínim 15 m3
Entre 16 i 30 m3
Entre 31 i 50 m3
Més de 50 m3
Conservació del comptador
Connexió vivenda unifamiliar
Connexió pisos
Desprecintatge

Tarifa
0,40 €/m³
0,44 €/m³
0,52 €/m³
0,60 €/m³
1 €/trimestre
430 €
230 €
230 €

Preu públic pel subministrament d’aigua potable a les urbanitzacions: Coll de
Tapioles, Pins Blancs i La Guinardera.
Concepte
Trimestre, quota fixa
m3
Connexió vivenda unifamiliar
Desprecintatge

Tarifa
10,89 €
0,60 €/m³
430 €
230 €

Aquesta tarifa inclou: comptador, clau de pas i portella, les despeses de
collocació seran a càrrec del peticionari.
Es tallarà el subministrament als usuaris que deixin de pagar el preu públic
durant més d’un any.

