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Dimarts, 5 d'abril de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Collbató

EDICTE

No havent-se presentat  cap reclamació durant  el  termini  d'exposició  pública contra la modificació de les tarifes de 
l'ordenança núm. 29 – Taxa pel subministrament d'aigua a Collbató,  adoptat pel Ple en sessió extraordinària de 1 de 
febrer de 2016, segons edicte inserit en el Butlletí Oficial de la Província del dia 15 de febrer de 2016, ha esdevingut  
definitiu publicant-se tot seguit el text íntegre de la modificació de l'ordenança aprovada de conformitat amb allò que 
disposa l'article 17.4 de la Llei 39/1998 de 28 de desembre.

"Modificació de les tarifes l'ordenança núm. 29 - Taxa pel subministrament d'aigua a Collbató.

Primer.- Aprovar  provisionalment  les  modificacions  que  s'indiquen  en  vermell,  a  les  tarifes  relatives  l'ús  domèstic 
contingudes a l'ordenança núm. 29 - taxa per subministrament d'aigua, establint els següents trams i tarifes:

Ús domèstic
Quota fixa del servei 4,75 EUR/mes
Fins a 9 m3/trimestre 0,2376 EUR/m3

De >9 a 18 m3/trimestre 0,7129 EUR/m3

De >18 a 27 m3/trimestre 1,6255 EUR/m3

De >27 a 36 m3/trimestre 2,1864 EUR/m3

Més de 36 m3/trimestre 3,7192 EUR/m3

Ús no domèstic
Quota fixa del servei 19,97 EUR/mes
Fins a 36 m3/trimestre 1,9012 EUR/m3

Més de 36 m3/trimestre 3,7192 EUR/m3

EADA
Quota fixa del servei 79,85 EUR/mes
Fins a 2400 m3/trimestre 1,9012 EUR/m3

Més de 2400 m3/trimestre 3,7192 EUR/m3

Tarifa per fuites (***)
Ús domèstic 2,6034 EUR/m3

Conservació comptadors i escomeses
Comptadors 2,57 EUR/trimestre
Aforaments 5,14 EUR/trimestre

***) En els casos de fuites internes, una vegada verificada l'existència d'aquesta, es pren com a referència el màxim 
consum efectuat al mateix període els darrers 2 anys, i es factura al preu de la tarifa domèstica general segons el tram 
corresponent, mentre que per a la resta del consum s'aplica la tarifa per fuites.

Segon.- Modificar els m3 de consum en funció del nombre de membres de la unitat familiar empadronats, establint els 
següents trams.

Número Persones (*) 1è. Tram
m3/trimestre

2òn. Tram
m3/trimestre

3è. Tram
m3/trimestre

4rt. Tram
m3/trimestre

5è. Tram
m3/trimestre

1-3 ≤ 9 > 9 i ≤ 18 > 18 i ≤ 27 > 27 i ≤ 36 > 36
4 ≤ 12 > 12 i ≤ 21 > 21 i ≤ 30 > 30 i ≤ 39 > 39
5 ≤ 15 > 15 i ≤ 24 > 24 i ≤ 33 > 33 i ≤ 42 > 42
6 ≤18 > 18 i ≤ 27 > 27 i ≤ 36 > 36 i ≤ 45 > 45
7 ≤ 21 > 21i ≤ 30 > 30 i ≤ 39 > 39 i ≤ 48 > 48
N ≤ 3n > 3n i ≤ 3n+9 > 3n+9 i ≤ 3n+18 > 3n+18 i ≤ 3n+27 > 3n+27

(*) Número de persones empadronades al municipi de Collbató, al mateix habitatge.

Tercer.- Aprovar l'establiment d'una bonificació de les tarifes d'aigua del 25% sobre el primer, segon i tercer trams de 
consum, previ informe de serveis socials per a les famílies que compleixin els següents requisits: C
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• Sol·licitants que formin part d'una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.

• Perceptors d'una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.

• Perceptors d'una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.

• Perceptors d'una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.

• Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI).

• Perceptors  de  les prestacions  socials  de  caràcter  econòmic  per  atendre  determinades  situacions  de necessitats 
bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).

• Perceptors del fons del règim Fons d'Assistència Social (FAS).

• Perceptors del fons de la Llei d'Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI).

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar en el termini de dos mesos a 
comptar del dia següent al de la publicació d'aquest edicte recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa - 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Collbató, 23 de març de 2016
L'alcalde president, Miquel Solà Navarro

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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