ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 - REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Concepte
Art. 1
De conformitat amb el previst a l’article 127 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament en Ple acorda l’establiment del preu públic pel subministrament d’aigua, el
qual es regirà per la present ordenança.
Obligats al pagament
Art. 2
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança aquells que es
beneficiïn dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest a que es refereix
l’article anterior.
Quantia
Art. 3
De 1 a 21 m3 ......................................
De 21 a 31 m3 ....................................
De 31 en endavant .............................
Nova connexió ...................................
Comptador .........................................
Tapa de comptador ............................
Conservació de comptador ................

0,237 €uros
0,353 €uros
0,450 €uros
101,25 €uros
117,15 €uros
40,50 €uros
3,40 €uros

Normes de gestió
Art. 4
S’estableix una periodicitat trimestral per la lectura, facturació i cobrament, per
períodes vençuts, dels corresponents rebuts pel subministrament efectuat.
Es considerarà període de cobrament voluntari el transcorregut fins l’últim dia del
segon mes següent al trimestre que corresponguin els rebuts, transcorregut el qual es
passarà a via d’apressament, amb el conseqüent tràmit d’interrupció del servei.
En aquells casos d’interrupció del servei, per poder disposar novament del
subministrament, hauran de ser abonats els rebuts pendents, amb el recàrrec
corresponent, a més d’executar novament a càrrec seu tota la tramitació d’alta.
Art. 5
Les altes que es produeixin dins de l’exercici sorgiran efectes des de la data en que es
liquidi el preu públic.
Les baixes hauran de cursar-se, com a màxim, l’últim dia laborable del respectiu
període, per tenir efectes a partir del següent. Els que incompliment l’obligació
seguiran subjectes al pagament del preu públic.

Art. 6
Transcorregut el termini legal pel pagament voluntari es procedirà al seu cobrament
per via de constrenyiment.
Obligació de pagament
Art. 7
L’obligació de pagament del preu públic, regulat en aquesta ordenança, neix des que
s’iniciï la prestació del servei amb periodicitat trimestral.
El pagament del preu públic s’efectuarà en el moment de la presentació a l’obligat de
la present factura.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a 29 d’octubre de
2012, començarà a regir el dia 1r. de gener de 2013, i continuarà vigent mentre no se
n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats, restaran vigents.

