ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Article 1r.- Concepte.
De conformitat amb el que preveu l'article 58 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per
subministrament d'aigua, que es regirà per la present ordenança.
Article 2n.- Obligats/des al pagament.
Resten obligades a pagar la taxa reguladora en aquesta ordenança les persones que es
beneficiïn dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Ajuntament, a què es
refereix l'article anterior.
Article 3r.- Quantia.
1. La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança serà la fixada a les tarifes
contingudes a l'apartat següent:
2. Les tarifes d'aquesta taxa seran les següents:
TARIFA 1. Subministrament d'aigua.
a.- Quota fixa:
Per beneficiaris del servei .............................................

24 euros

Normes d'aplicació:
1. S'entén per beneficiari el propietari o posseïdor de
l'immoble afectat o el titular de la indústria o comerç.
2. La quota es liquidarà per trimestres, que venceran
dia primer de mes de cada trimestre natural.
b.- Quota variable: .......................................................
Normes d'aplicació:
1. Quan en el trimestre anterior la persona beneficiària
hagués consumit menys de 10 m3, el preu anterior
es reduiria en un seixanta per cent.
2. Quan en el trimestre anterior la persona beneficiària
hagués consumit més de 45 m3, el preu s'incrementarà en un trenta per cent.
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0'46 euros/m3

3. La liquidació s'efectuarà per trimestres naturals vençuts.
TARIFA 2. Conservació de comptadors:
a. Comptadors de mitja polzada .....................................
b. Comptadors de 0'75 polzades ....................................

2'4 euros
6 euros

El preu anterior es meritarà per trimestre, dia primer de
cadascun dels naturals.
Article 4t. Obligació de pagament.
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que s'iniciï la
prestació del servei, amb periodicitat trimestral.
Article 5è.- L'Ajuntament subministrarà els comptadors d'aigua, amb pagament previ del
preu corresponent que serà el de cost de l'aparell.
Els canvis de titular dels comptadors es resoldran per Decret d'Alcaldia de forma gratuïta
sempre que no es tengui cap deute pendent. En cas contrari, el sol·licitant podrà optar
entre pagar la quantitat pendent de cobrament i el pagament del preu fixat per un
comptador nou.
No es permetran els canvis de titularitat de comptadors entre membres d'una mateixa
unitat familiar.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, la modificació de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària de 27.9.2012, entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i serà vigent fins que es modifiqui o derogui
expressament.
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