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Ordenança Fiscal  

 

ORDENANÇA DE LA  T A X A PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 

ALS HABITATGES 

 

Article 1r. 

Concepte. 

De conformitat amb el que es preveu en l’article 117, en relació amb l’article: 41.a) 

ambdós de la Llei: 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 

l’Ajuntament de Cervià de Les Garrigues, estableix la taxa pel subministrament d’aigua 

que s’especifica a les tarifes que es contenen en aquesta Ordenança. 

 

 

Article 2n. 

Obligats Al Pagament. 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança els qui es 

beneficiïn del serveis, o les activitats, prestats o realitzats  per aquest municipi, a què es 

refereix l’article anterior. 

 

 

Article 3r. 

Quantia. 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la 

tarifa que es conté en l’epígraf d’aquesta Ordenança per a cada un dels usos 

de l’aigua que preveu l’art. 2on apartat 16è de la llei 6/99, de12 de juliol, 

d’Ordenació, Gestió i Tributació de l’aigua. 

 

Article 4t. 

Obligació De Pagament. 

1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des 

que es realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats en l’epígraf 

d’aquesta Ordenança. 

 

2. El pagament d’aquesta Taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, al 

qui estigui obligat a realitzar-lo, del rebut-factura corresponent. 

 

 

Article 5è. 

Volum Bàsic de Subministrament. 

Atès el que disposa l’article,2.15 i la Disposició Addicional novena de la Llei: 6/1999, 

de 12 de juliol, d’Ordenació, Gestió i Tributació de l’Aigua, es fixa el subministrament 

per el consum bàsic el Cent litres per Persona i Dia. 
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Epígraf primer. Ús domèstic. 

 

Tarifa casc urbà. Consum mínim: 3 m3 mensuals 

Per escomesa dins del casc urbà:  95,46 

Habitatges, locals comercials i altres, per cada m3:  1,20 

Conservació del comptador, per cada mes:  3,22 

 

Tarifa fora del casc urbà. Consum mínim: 3 m3 mensuals 

Per escomesa fora del casc urbà : 127,28 

Habitatges, locals comercials i altres, per cada m3: 1,20 

Conservació del comptador, per cada mes: 3,22 

 

 

Epígraf segon. Ús industrial. Consum mínim: 3 m3 mensuals 

 

Per escomesa: 95,46 

Per cada m3: 1,20 

Conservació del comptador, per cada mes:                                                                         3,22 

 

Epígraf tercer. Ús agrícola i ramader. Consum mínim: 5 m3 mensuals 

 

Per escomesa: 127,28 

Per cada m3  : 1,20 

Conservació del comptador, per cada mes: 3,22 

 

 

Disposició final. 

 

Aquesta Ordenança fiscal ha estat  aprovada pel Ple en sessió celebrada el 14 d’octubre 

de 1999. La darrera modificació es per acord de Ple de data 19 de desembre de 2022. En 

cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.  

 

 

Disposició addicional  

 

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra 

norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació 

automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
 

 


