Ordenança Fiscal núm. 16
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE
Article 1
Disposició general
D'acord amb el que disposa l'article 20 i ss. de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
l'Ajuntament exaccionarà la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua
potable a la població del nucli urbà i a la de les urbanitzacions de Pedrasanta, Can
Vinyals i Can Canyameres.
Article 2
Fet imposable
El fet imposable en la present taxa és la prestació i recepció per l'usuari del servei de
subministrament d'aigua potable.
Article 3
Obligació de contribuir i subjecte passiu
L'obligació de contribuir neix en el moment d'iniciar-se la prestació del servei.
Article 4
Són subjectes passius d'aquesta taxa, els usuaris del servei, i estan obligats al seu
pagament:
a) Els propietaris de la finca.
b) En cas d'existir usdefruit, hi estarà el titular del domini útil.
Article 5
Tarifes
a) Quota fixa del servei
Us domèstic
Us industrial

8,68 €/mes
11,33 €/mes

b) Tarifes
1. Per ús domèstic
Fins a 18 m3/trimestre
De 18 a 30 m3/trimestre
De 30 a 54 m3/trimestre
Excés de 54 m3/trimestre
2. Per ús industrial

0,5213 €/m3
0,8502 €/m3
1,8702 €/m3
2,6636 €/m3
2,4396 €/m3

Drets de connexió:

50,50 €

Per a les unitats familiars de més de 4 persones, s’ampliarà el límit del 2on bloc en 3
m3/mes per persona que sobrepassi el límit de 4 persones.

3. Tarifa social:
L’Ajuntament regula, a través del reglament corresponent una tarifa de caràcter social
per aplicar-la a altres necessitats socials.
Per a les “unitats familiars” de més de 4 persones, s’ampliarà el límit del 2n bloc en
3/m3/mes per cada persona que sobrepassi el límit de 4 persones.
c) Preu d’escomeses individuals d’aigua tecnologia mecànica
TIPUS C
13mm.
953,58 €

TIPUS D
15mm.
964,99 €

TIPUS E
20mm.
981,10 €

d) Preu d’escomeses individuals d’aigua tecnologia electrònica.
TIPUS D
15mm.
1.037,13 €

TIPUS E
20mm.
1.063,56 €

e) Preu de comptador sobre bateria o escomesa tecnologia mecànica.
TIPUS C
13mm.
96,05 €

TIPUS D
15mm.
107,47 €

TIPUS E
20mm.
123,58 €

f) Preu de comptador sobre bateria o escomesa tecnologia electrònica.
TIPUS D
15mm.
194,88 €

TIPUS E
20mm.
221,31 €

NOTA: Les escomeses que tinguin la canonada general a més de 4 m de la façana on
s’ubiqui el comptador, es cobrarà per cada metre lineal que excedeixi, el següent:
En carrers amb asfalt:
En carrers amb vorera o formigó
En carrers de terra sense reposició

130,53 €
45,10 €
29,68 €

Altres preus
Trasllat de comptador
Suplement de bateria
Canvi de nom
Reanudació servei

33,90 €
105,20 €
00,00 €
43,26 €

Canvi comptador obres a definitiu
(*) Aquest preus s'entenen amb IVA inclòs.

15,35 €

Article 6
Obligacions del contribuent
L'autorització per gaudir d'aigua comportarà que l'usuari adquireixi i instal·li un
comptador particular per a cada habitatge o finca, col·locant-lo en lloc visible i de fàcil
accés per a la seva lectura del consum fet.
Article 7
En qualsevol cas essent un servei de prestació municipal, es respectaran els
manantials i sortidors d'aigua particulars sense perjudici que l'Ajuntament procedeixi a
llur municipalització.
Article 8
Seran de càrrec de l'usuari les despeses que causi el trasllat del comptador dins la
mateixa parcel.la o finca.
Article 9
La taxa es pagarà mitjançant un rebut de talonari, mensual o trimestral. D'igual
manera, es procedirà a la lectura pel mateix període, del comptador de consum amb
caràcter previ al cobrament de la taxa.
Article 10
Infraccions i sancions
Qualsevol infracció de la present ordenança serà sancionada amb una multa de com a
màxim 30,05 €.
Ja en cas de defraudació del consum, dita sanció podrà elevar-se fins a 90,15 €, a
més a més de l'import del consum defraudat.
Disposicions finals
Primera
En tot allò no previst en la present ordenança, s'aplicaria l'Ordenança General
Municipal i demés disposicions d'aplicació.
Segona
Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada a
Sentmenat a 22 de desembre de 2010 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
restaran vigents.
La última modificació a la present ordenança va ser aprovada per l’Ajuntament Ple en
sessió del dia 7 de novembre de 2013.

