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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO ELS POBLETS

13106

APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TAXA PEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE

ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda
automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari de data 3 de novembre de 2020
aprovatori de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel servei de
subministrament i envestida d’aigua potable , el text íntegre de la qual es fa públic, per
al seu general coneixement i entrada en vigor , en compliment del previst en l'article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 17.4 del
RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refòs de la Llei d’Hisendes
Locals.
L’article 6 queda redactat de la manera que tot seguit se transcriu:
Article 6.Tarifes.
1.Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents:
Ús domèstic: 0 a 30 m3 .............................................................0’64 euros/m3
31 a 45 m3 ..........................................................1’77 euros/m3
A partir de 46 m3................................................2’75 euros/m3
Ús industrial: 0 a 30 m3 .............................................................1’19 euros/m3
31 a 60 m3............................................................1’74 euros/m3
A partir de 61 m3..................................................2’55 euros/m3
Ús sumptuari: 0 a 20 m3..............................................................1’80 euros/m3
21 a 40 m3............................................................2,32 euros/m3
A partir de 41 m3..................................................4,01 euros/m3
Ús per a obres: Tot el consum a raó de........................................1’68 euros/m3
Ús rec per degoteig: Tot el consum a raó de .................................0’25 euros/m3
2.Quota de manteniment.
Ús domèstic......................................................10,41 euros/trimestre
Ús industrial....................................................28,98 euros/trimestre
Ús sumptuari...................................................40,15 euros/trimestre
Ús rec per degoteig:........................................11,58 euros/trimestre
Ús per a obres...............................................48,24 euros/trimestre
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Sobre les presents tarifes s’aplicarà l’IVA corresponent d’acord amb el que estableix la
Llei 37/1992 de 28 de desembre.
3.Envestides. El dret d’instal·lació d’aigua a un immoble queda condicionat a la
signatura de corresponent contracte de subministrament o autorització municipal en el
cas de comptadors d’aigua per a obres. L’interessat al sol·licitar l’envestida optarà pel
bloc corresponent a la tarifa d’acord amb l’ús que haja de donar-li a l’aigua. En el cas
que no el manifestara se li assignarà d’ofici el més adequat d’acord amb l’ús previst.
Tarifes:
Import envestida d’aigua per als seus usos domèstic, industrial i sumptuari..1.200,00 €
4.Fiança. En els subministraments d’aigua amb destí a obres, l’abonat deurà constituir
una fiança de 600,00 € per unitat d’habitatge, en qualsevol de les formes establertes
per la legislació local, com fermança de l’ús correcte del servei, compliment de les
obligacions establertes en el contracte de subministrament i l’abonament de rebuts.
Dita fiança serà tornada prèvia sol·licitud de l’abonat, a partir de la data de la baixa del
subministrament com a conseqüència de la finalització de la vigència de la llicència
d’obres que donen origen al subministrament, i una vegada resolt per la Junta de
Govern Local el pertinent expedient de devolució.
Contra el present acord, podrá interposar-se recurs contenciós-administratiu, davant la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del
present anuncie, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
En Els Poblets a 22 de desembre de 2020
L’ALCALDESSA
CAROLINA VIVES BOLUFER

•

Document signat electrònicament en la data que consta al marge

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA

SUMARI

Acord del Ple de l'Ajuntament de Els Poblets pel qual s'aprova definitivament
la Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora de Taxa pel servei de subministrament i
envestida d'aigua potable.
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TEXT

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda
automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari provisional d'aquest Ajuntament sobre
la modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora de Taxa pel servei de subministrament i
envestida d'aigua potable, el text íntegre del qual es fa públic en compliment de l'article
17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
«_______» [Transcriure text íntegre de l'Acord de modificació d'Ordenança Fiscal
Reguladora de Taxa pel servei de subministrament i envestida d'aigua potable].
«_______» [Transcriure text íntegre de la modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora].
Contra el present Acorde, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es
podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos
mesos comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de _____________, amb
seu a _________.
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