
 ORDENANÇA NÚM. 24 
 

PREUS PÚBLICS 
 

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 
 
Article 1r.- Disposició general. 
 
 D'acord amb el que disposa l'article 117 de la llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, s'estableix el preu públic per a 
la prestació del servei de subministrament d'aigua potable. 
 
Article 2n.- Obligats al pagament. 
 
 Ho són els que gaudeixin, utilitzin o s'aprofitin, en benefici particular, de 
la prestació d'aquest servei. 
 
Article 3r.- Quantia. 
 
El preu públic del servei, ve regulat i determinat pel següent: 
 
CONCEPTE       EUROS  
  - Dret d'escomesa d'aigua     160   
Subministrament d'aigua i manteniment de comp- 
  tadors.          
-  Dret de comptador d’obres    200                                              
  - Els preus que resultin fixats per la Comis-                
  sió de Preus de Catalunya després de la dar-                 
  rera revisió.                                                
 
 
 
Article 4t.- Gestió. 
 
 1. La prestació del servei quedarà regulat pel contracte signat per les 
parts, i en el seu cas, pel Reglament d'aplicació. 
 2. A cada vivenda on s'utilitzi el subministrament d’aigua potable hi 
haurà un comptador, que es col·locarà en el lloc que assenyalin els serveis 
municipals, per tal de permetre una clara lectura. 



 3. L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta 
Ordenança, naixerà des del moment de l'inici de la prestació del servei, amb 
una periodicitat trimestral. 
 4. El pagament del preu públic es realitzarà en el moment de 
presentació de la corresponent factura a l'obligat a efectuar-lo. 
 5. Els deutes resultants de factures impagades seran gestionats per la 
via de constrenyiment, i quan existeixin més de dues factures impagades, es 
procedirà a suspendre el subministrament, previ compliment dels requisits 
legals. 
 
Article 5è.- Infraccions i sancions. 
 
 Les infraccions seran sancionades amb multa, en la forma i quantia 
previstes en les disposicions legals i reglamentàries vigents, i en els arts. 537 i 
538 del Codi Penal. 
 
article 6è.- Disposició final. 
 
 La present Ordenança, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió 
celebrada el dia 28 d'octubre de 1994, entrarà en vigor el dia de la seva 
publicació al B.O. de la província, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de 
gener de 1995, i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o 
derogació. 
 
PUBLICACIÓ 
 
 El text d'aquesta Ordenança fou publicat en el Butlletí Oficial de la 
província núm. 313 de 31 de desembre de 1994, i modificat per última vegada 
per sessió de 19 de novembre de 2001. (BOP Nº 313 4, de 31 de desembre 
de 2001).  
  
 
 
VIST I PLAU,               EL SECRETARI 
 L'ALCALDE, 
 
   
                                                               


