ORDENANÇA FISCAL
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
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,
aquesta Mancomunitat gestora dels recursos hídrics dels municipis de Salou i de Vilaseca 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.
Mínims de consum
Mínims de consum: 15 m3/ut. de consum/mes.

Comptadors divisionaris: 1 ut. consum per computador.
Comptadors generals: 1 ut. consum per habitatge o local subministrat.
Hotels: 1 ut. consum per cada dues habitacions.
Càmpings: 1 ut. consum per cada 4 unitats d'acampada.
Subministraments especials: segons contracte.

Article 5è.
Tarifes de subministrament d’aigua potable.
Preu del subministrament:
Fins el mínim.................................................................... 0,57,93 €/m3
Excés sobre el mínim....................................................... 1,2157 €/m3
Conservació escomeses i comptadors, mensual:
De 13 mm......................................................................... 0,85 €
De 20 mm......................................................................... 1,13 €
De 25 mm......................................................................... 1,55 €
De 30 mm......................................................................... 2,05€
De 40 mm......................................................................... 2,58 €
De 50 mm......................................................................... 3,35 €
De 65 mm......................................................................... 4,43 €
De 80 mm......................................................................... 5,15 €
De 100 mm....................................................................... 5,97 €
Compt. 13 mm. telemesura.............................................. 1,62 €
Taxa canvis de titularitat.......................................................21,60 €
Taxa de connexió a la xarxa d’aigua:
Per cada habitatge unifamiliar o xalet............................ 188,50€
Per cada habitatge (comunitari) o local..........................149,40 €
Per cada habitació d’hotel................................................75,50 €
Per cada plaça de càmping................................................7,30 €
Per cada plaça de pàrquing, garatge (cobert)..................38,10 €
Per cada provisional d’obres....................................................170 €
Tall de subministrament:
Taxa de reconnexió..........................................................74,20 €

Article 6è.
Facturació.
Els sistema de facturació serà trimestral.

Article 7è.
Bonificacions
A les famílies que tinguin tres o més fills, tots ells menors de 21 anys, i que estiguin
empadronats en el mateix domicili, els 15m3/trimestrals primers que es consumeixin
per damunt dels mínims, se’ls aplicarà la tarifa de subministrament del preu mínim.
També gaudiran de bonificació els edificis i centres que allotgin serveis públics, de
beneficència, de seguretat, de docència pública i els municipals.

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 estarà vigent fins que s’esdevingui la seva modificació o
derogació expressa.
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