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Número de registre 8957

AJUNTAMENT D’AGRAMUNT
Edicte d’aprovació definitiva Ordenança fiscal: taxa de l’aigua
Assumpte: Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal-2019: ordenança fiscal núm. 20, Taxa pel servei de
distribució d’aigua inclosos els drets de connexió i utilització de comptadors.
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març; l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i
l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària amb data 29 d’octubre de 2018
aprovà inicialment la modificació de l’ordenança fiscal 2019: ordenança fiscal núm. 20, Taxa pel servei de
distribució d’aigua inclosos els drets de connexió i utilització de comptadors.
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 213 del dia 5 de novembre de 2018,
atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius.
Contra l’aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances es podrà interposar directament recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província dels acords provisionals elevats a definitius i del seu text, d’acord amb allò que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
De conformitat amb la normativa citada al començament es publiquen els texts íntegres de les Ordenances
definitivament aprovades, mitjançant el corresponent annex:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
Taxa pel servei de distribució d’aigua inclosos els drets de connexió i utilització de comptadors
Article 6è. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifes:
TARIFA

Domèstics
Quota conservació tipus A
Quota conservació tipus B
Quota conservació tipus C
Quota conservació tipus D
Quota conservació tipus E
Quota conservació tipus F
Quota inversió
1r. Mínim 16 m3 bimestre
2n bloc a partir de 16 m3 bimestre
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0,272
0,304
0,335
0,461
0,618
0,921
0,668
0,5046
0,9645

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/m3
€/m3
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Comercials i hotels
Diàmetre comptador 15 mm.
Diàmetre comptador 20 mm.
Quota inversió
1r. Mínim 16 m3 bimestre
2n bloc a partir de 16 m3 bimestre
Agrícoles
Diàmetre comptador 15 mm.
Diàmetre comptador 20 mm.
Quota inversió
1r. Mínim 16 m3 bimestre
2n bloc a partir de 16 m3 bimestre
Ramaders
Diàmetre comptador 15 mm.
Diàmetre comptador 20 mm.
Quota inversió
1r. Mínim 16 m3 bimestre
2n bloc a partir de 16 m3 bimestre
Obres
Diàmetre comptador 15 mm.
Diàmetre comptador 20 mm.
Quota inversió
1r. Mínim 16 m3 bimestre
2n bloc a partir de 16 m3 bimestre
Boques d’incendi
Diàmetre comptador 15 mm.
Diàmetre comptador 20 mm.
Quota inversió
Consum 1r bloc Comercials
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0,953
1,842
0,668
0,7505
1,1353

€/mes
€/mes
€/mes
€/m3
€/m3

0,953
1,842
0,668
0,7505
1,1353

€/mes
€/mes
€/mes
€/m3
€/m3

10,803
10,803
0,668
0,8094
0,8094

€/mes
€/mes
€/mes
€/m3
€/m3

0,953
1,842
0,668
0,7505
1,1353

€/mes
€/mes
€/mes
€/m3
€/m3

0,953
1,842
0,668
0,7505

€/mes
€/mes
€/mes
€/m3

B. Drets escomesa d’aigua, per una sola vegada....................................................................................133,23 €
Agramunt, 19 de desembre de 2018
L’alcalde, Bernat Solé i Barril
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