
 

simat@simat.org / www.simat.org 1 

 

22. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL 

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE. 

Data última modificació: 3 de desembre de 2005 – BOP 287 

Article. 1r.- Concepte. 

D'acord amb el previst a l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 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 per a la presentació del serveis d'aigua potable, segons s'especifica en les tarifes contingudes a 

l'apartat 2 de l'article 3r; següent, que es regirà per la present Ordenança. 

Article. 2n.- Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança els qui es beneficien del 

serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest ajuntament, a que fa esment l'article anterior. 

Article. 3r.- Quantia. 

1.- La tarifa de la Taxa regulada en aquesta Ordenança, serà la determinada en la Tarifa contigunda 

en l'apartat següent, per a cada un dels diferents serveis o activitats. 

 

Concepte Unitat Import/euros 

a) Consum <30 mc/trim. Mc 0,30 € / mes 

b) Consum >30 mc/trim. Mc 0,37 € /mes 

c) Quota de servei <=15 mm Mes 3,65 € / mes 

d) Quota de servei 20-30 mm Mes 10,96 € / mes 

e) Quota de servei 40-65 mm Mes 21,91 € / mes 

f) Connexió xarxa d’aigua Connexió 166,52 € connexió 

g) Reobertura subm. Reobertura 35,53 € 

h) Alta calibre 13 mm Alta 45,50 € 

d) Alta calibre 15 mm Alta 62,22 € 

e) Alta calibre 20 mm Alta 77,18 € 

f) Alta calibre 25 mm Alta 129,88 € 

g) Alta calibre 30 mm Alta 158,89 € 

h) Alta calibre 40 mm Alta 229,14 € 

i) Alta calibre 50 mm Alta 472,05 € 

j) Reg amb aigua potable mc 0,13 € 
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Article. 4t. Obligació de pagament. 

L’obligació de pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança naix des que s'hi inicie la 

prestació del servei, amb periodicitat quadrimestral. 

El pagament de la dita Taxa s'efectuara en el moment de presentació, a l'obligat a realitzar-lo, de la 

corresponent factura. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació al "Butlletí Oficial de la 

Província", i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2.006 i romandrà en vigor fins a la 

seua modificació o derogació espesses. 
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