Ordenança fiscal núm. 16
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
Article 1. Concepte
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), aquest Ajuntament estableix
el preu públic pel subministra d'aigua, que es regirà per la present ordenança.
Article 2. Obligats a pagar
Estan obligats a pagar el preu públic, regulat en aquesta ordenança, els que es beneficien dels
serveis o activitats prestats o realitzats per aquest Ajuntament, a que es refereix l'article
anterior.
Article 3. Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança es fixarà en les Tarifes aprovades per
la Comissió de Preus de Catalunya, que es detallen a continuació i que corresponen a
l’exercici 2009
Quota fixa de servei
(per cada 1000 litres/dia o fracció de cabal contractat o actualitzat
En base a l’historial de consum)
Abonats en general
Mútua Metal·lúrgica (promig)

EUR/MES

2,50
146,95

Quota fixa de servei
Ús domètic:
Fins a 10 m3/ab/mes
De 10 a 20 m3/ab/mes
Excés de 20 m3/ab/mes
Ús industrial (Mútua Metal·lúrgica)

EUR/m3

Conservació de comptadors
(Segons diàmetre de comptador)
Fins a 13 mm
De 15 mm
De 20 mm.
De 25 mm.
De 30 mm.
De 40 mm
De més de 40 mm.

EUR/mes

0,3931
0,6409
1,1348
0,9251

0,50
0,52
0,60
0,73
0,94
1,25
3,63

Article 4. Obligació de pagament
1.L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, s'acredita des de que
s'inicia la prestació del servei i amb periodicitat (mensual, bimensual, trimestral, etc.)
2.El pagament del dit preu públic s’efectuarà en el moment de presentació, a l'obligat a
realitzar-ho, de la corresponent factura.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí oficial de la
Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

