AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
REGULADORA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 1r.
Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en
els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel subministrament d’aigua potable a la
població, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els
articles 20.4 i 57 de l’esmentat RDL 2/2004.
Article 2n.
Naixement de l’obligació de satisfer la taxa.
Neix en el moment en què se sol·licita la concessió del subministrament d’aigua potable i demés actes o
operacions relacionades amb aquest servei, o en els supòsits que les tarifes puguin especificar.
Aquest servei es declara de recepció obligatòria.
Article 3r.
Subjectes
Els abonats o usuaris del servei, siguin o no propietaris de l’immoble i els titulars de drets de propietat.
Article 4t.
Tarifes de subministrament d’aigua potable
Quota fixa del servei
Domèstics C i menors
Domèstics D i majors

(€/bimestre)
10,7933
20,6533

Ús industrial, comercial i altres usos fins a 13 mm
Ús industrial, comercial i altres usos a partir de 13 mm

21,1000
34,9000

Municipals fins a 13 mm
24,0000
Municipal a partir de 13mm 35,3333
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Contra incendis

35,3333

Article 5è.
Consums
Preu del subministrament
Ús domèstic
B1: de 0 a10 m3/bimestre
B2: de 11 a 29 m3/bimestre
B3: > 29m3/bimestre

(€/bimestre)
0,3436
0,5436
2,2750

Ús industrial, comercial i altres usos
Ús municipal

2,0736
0,7836

Article 6è.
Facturació.
Els sistema de facturació serà bimensual.
Article 7è.
Bonificacions
A les famílies considerades com a nombroses el tercer bloc s’inicia:
Núm. membres
Inici B3
5
38m3
6
46m3
7
54m3
8
62m2
Aquestes tarifes inclouen la creació d’un fons social destinat als abonats que compleixin les següents
condicions:
1. Ser titular de pòlissa de subministrament d’EMATSA
2. La pòlissa de subministrament ha de ser del tipus domèstic
3. Ser titular d’una ajuda dels fons PIRMI
4. Els serveis socials de l’ajuntament corresponent, ho han de sol·licitar a través d’un escrit dirigit a
EMATSA , i amb el vistiplau de l’alcalde, adjuntant una còpia de la factura en el seu escrit de
sol·licitud
EMATSA respondrà a totes les peticions, acceptant-les si compleixen els requisits establerts, i
sempre i quan no sobrepassin la partida del fons
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5. Les factures han de ser sobre el consum corresponent al període de l’any 2014
6. Es cancel·larà l’import total de la factura
7. La factura nomes pot tenir una quota de servei
Article 8è.
Normes subsidiàries.
En tot el no previst en aquesta Ordenança Fiscal s’estarà al que disposi la legislació
vigent.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió extraordinària celebrada en data 16 de novembre de
2015 i començarà a regir el dia 1 de gener de 2016, i continua vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.
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