ANUNCI NÚM. 8/2018
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 25-07-2018, ha aprovat inicialment, i
definitivament si escau, l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter
públic no tributari pel servei de subministrament d’aigua en el territori del municipi de
Montellà i Martinet.
S’obre un termini d’informació pública durant trenta dies hàbils a partir de la darrera
publicació d’aquest edicte al BOP de Lleida i al DOGC, per tal que els interessats puguin
examinar l’expedient i el text de l’Ordenança en el mateix Ajuntament durant hores
d’oficina, i presentar les reclamacions, les al·legacions i els suggeriments que estimin
adients per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La versió íntegra de l’Ordenança aprovada que s’exposa al públic està a disposició dels
interessats per consultar-lo a les oficines de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de les 10 a
les 14:00 hores. També es pot obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament
http://montellamartinet.ddl.net (apartat d’anuncis i edictes oficials).
Es fa constar que si durant l’esmentat termini no se’n presenta cap, l’acord i l’Ordenança
s’elevaran a definitius de forma automàtica sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva
publicació d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Martinet, 30 de juliol de 2018
L’ALCALDE,

Josep Castells i Farràs

TEXT DE L’ACORD D'APROVACIÓ I DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA
PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN EL TERRITORI DEL MUNICIPI DE MONTELLÀ I
MARTINET
11è. NOVA ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Aquest Ajuntament, per acord plenari de 21-01-2014 va aprovar el nou redactat de
l'ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua (publicada
al BOP de Lleida núm. 53, del dia 18-03-2014) i posteriorment per acord del Ple del dia
05-10-2015 va aprovar la seva modificació núm. 1 (publicada definitivament al BOP de
Lleida núm. 239, del dia 14-12-2015).
Aquest any CASSA Aigües i Depuració SL, com a concessionària del servei, ha presentat
(RE 127/2018) proposta de modificació de tarifes que suposa un increment lineal de
l'1,7% tant en les tarifes de subministrament d'aigua com en els preus dels altres serveis
complementaris, per adaptar-se a les variacions pròpies de l'IPC.
Independentment de l'anterior, resulta que la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic,
en les seves disposicions finals 9, 11, 12, introdueix modificacions normatives per aclarir
la naturalesa jurídica de les contraprestacions que abonen els usuaris per la prestació
dels serveis públics, és a dir, utilització de béns o recepció de serveis, tant en els supòsits
de gestió directa (a través de la pròpia entitat local), com en casos de gestió indirecta (a
través de concessionaris). Així modifica el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, afegint un nou apartat 6 a l'article 20, que prescriu que les contraprestacions per
aquest servei que es presta de forma indirecta mitjançant concessió tenen la condició de
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d'acord al que preveu l'article 31.3
de la Constitució, que es regularan per ordenança.
Tenint en compte que aquesta nova regulació va entrar en vigor el dia 9 de març de 2018,
es considera d’interès per al municipi la tramitació i aprovació d'aquesta nova Ordenança
municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari que haurà
de regular les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i d’altres serveis
vinculats, completant així el que es disposa en les Lleis i Reglaments vigents.
En conseqüència ha estat formulat el projecte de l’Ordenança reguladora de la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d’aigua en el
territori del municipi de Montellà i Martinet.
Les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans
mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeixen els articles 84 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 236 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril. En aquest sentit, d’acord amb els articles 4.1.a) de la Llei 7/85, reguladora de les
bases del règim local, i 8.1 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l’Ajuntament com a ens local disposa de
la potestat reglamentària, és a dir, pot dictar normes inferiors (ordenances i reglaments),

subordinades i complementàries de la Llei, en l'exercici de la competència prevista en
l'article 25.2 de la mateixa llei 7/1985.
Es dóna compte de l’informe de secretaria que obra en l’expedient en relació a la
normativa aplicable i el procediment a seguir, així com de l'expedient tramitat fins a la
data.
Atès l'expedient tramitat al respecte i que la competència per l’aprovació de les
ordenances i reglaments municipals està legalment atribuïda al Ple de l’Ajuntament.
Un cop deliberat l'assumpte s’acorda per majoria amb la unanimitat dels membres
assistents, el següent:
Primer. Aprovar inicialment, i definitivament si escau, l’Ordenança reguladora de la
prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d’aigua
en el territori del municipi de Montellà i Martinet, d’acord amb el text que figura
degudament diligenciat a l’expedient.
Segon. Ordenar l’exposició pública del present acord, de l’expedient i del text de
l’Ordenança, durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant un anunci publicat al BOP de
Lleida, al DOGC, en un dels diaris de major difusió diària a la província i al tauler
d’anuncis i plana web i seu electrònica de l’Ajuntament, a fi que tots els interessats
puguin examinar l’expedient i presentar al·legacions, reclamacions i suggeriments. El
termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera
publicació efectuada.
A la plana web municipal i a la seu electrònica s'haurà d'inserir el text íntegre de
l'ordenança aprovada que s’exposa al públic per tal que tothom pugui la pugui consultar i
obtenir.
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el
termini d’informació pública, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat amb caràcter
definitiu i l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament
sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Quart. Un cop aprovada definitivament, el text de l’Ordenança que resulti es publicarà
íntegrament el seu text al BOP de Lleida i al tauler d’anuncis i plana web i seu electrònica
de l’Ajuntament, als efectes de la seva vigència i efectivitat. També s’haurà de trametre
còpia de tot l’expedient administratiu a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat mitjançant la plataforma EACAT i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a
Lleida.
Cinquè. Aquesta nova Ordenança entrarà en vigor transcorreguts quinze dies comptats des
de l'endemà al de la seva publicació, determinarà que l’anterior Ordenança fiscal núm. 10,
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua quedi sense cap efecte ni vigència
efectiva.

Sisè. Facultar l'Alcalde per tal que faci els tràmits i les actuacions adients per donar
compliment al present acord.

___________________________
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER
PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 1. Objecte, fonament i naturalesa
1. A l’empara del previst a l'article 20.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que
disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel
servei de distribució d’aigua a domicili del municipi de Montellà i Martinet, cosa que inclou
tant les tarifes dels serveis principals com les corresponents als drets de connexió i altres
serveis i prestacions complementàries.
Article 2. Fet imposable i naixement de l'obligació
1. Constitueix el fet imposable de la prestació del servei públic per distribució i
subministrament d’aigua inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de
comptadors i instal·lacions anàlogues, i serveis complementaris, quan el servei o
subministrament sigui prestat per l’Ajuntament de forma indirecta, en els termes
especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
El servei de subministrament d'aigua a domicili és un servei municipal mínim, obligatori i
bàsic d'acord amb les prescripcions vigents i s'explota en l'actualitat 'er gestió indiecta
mitjançant concessió administrativa.
Totes les autoritzacions per gaudir del servei, encara que siguin temporals o provisionals,
hauran d'instal·lar comptador col·locat en lloc visible i accessible pel personal del servei.
2. L’obligació de satisfer la tarifa neix en el moment en què s’inicia la prestació dels
serveis de subministrament d’aigua.
Article 3. Obligats al pagament
1. Estan obligades al pagament de les tarifes a la concessionària, en qualitat de
beneficiàries dels serveis, les persones físiques o jurídiques titulars de contractes de
subministrament d’aigua, subscrits, així com en definitiva les persones usuàries del servei
gestionat que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats
o rebuts per ocupants d'habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests
propietaris tindran la condició de substituts de l'obligat principal al pagament.

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la prestació patrimonial no
tributària sobre els beneficiaris.
3. Els obligats que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb
domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans de la primera acreditació de la prestació patrimonial posterior a l’alta
en el registre corresponent.
Article 4. Responsables i successors
1. Responen solidàriament de les obligacions definides en aquest ordenança totes les
persones que siguin causants d’una infracció relacionada amb el servei o que col⋅laborin a
cometre-la.
2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques respondran
solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions
d’aquestes Entitats.
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions pendents
es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i
fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions d’aquelles, respondran subsidiàriament
en supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
pendents en la data de cessament.
5. Les obligacions pendents es podran exigir als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat..
6. Les prestacions patrimonials liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els
subministraments, i serveis objecte d’aquesta prestació patrimonial no tributària per a
l’exercici d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que
succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.
Article 5.- Beneficis
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta prestació patrimonial, salvat que
una disposició legal disposi el contrari, o de drets adquirits en legal forma.
Article 6.- Quantia de la prestació patrimonial no tributària
1. La quantia de la prestació patrimonial no tributària es determinarà aplicant les tarifes
següents:
A) TARIFES SERVEI PRINCIPAL

1.- DOMÈSTICS
Quota fixa de servei (€/abonat/mes)

8,5100 €/ab/mes

1r. Bloc fins 30 m³/ trimestre

0,2618

€/m3

2n. Bloc de 30 a 54 m³/ab./trimestre
3r. Bloc excés de 54 m³/ab./trimestre

0,7044
3,5221

€/m3
€/m3

En el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres, el volum corresponent al
primer tram es determina a partir de la dotació bàsica (100 litres/persona/dia), incrementat en
tres metres cúbics per persona addicional. Així mateix, el consum del segon i tercer tram d’acord
amb la taula següent:

Base imposable mensual (m3)
Núm. de persones per habitatge
0a3
4
5
6
7
N

Metres cúbics mensuals
1r Tram
2n Tram
<=10
>10 <= 18
<=13
>13 <= 24
<=16
>16 <= 30
<=19
>19 <= 36
<=22
>22 <= 42
<=3n + 1
>3n+1 <= 6n >6n

3r Tram
>18
>24
>30
>36
>42

Per a l’acreditació del nombre de persones per cada habitatge el servei aplicarà aquesta
bonificació a aquells abonats que tinguin concedit aquest procediment per part de l’Agència
Catalana de l’Aigua, segons Decret del nou Reglament.

2.- COMERCIAL, HOTELS, OBRES
Diàmetre 15 mm
Diàmetre 20 mm
Diàmetre 30 mm

8,51 €/mes
8,51 €/mes
8,51 €/mes

1r. Bloc fins 30 m³/ trimestre

0,2618

€/m3

2n. Bloc de 30 a 54 m³/ab./trimestre

0,7044

€/m3

3r. Bloc excés de 54 m³/ab./trimestre

3,5221

€/m3

3.- AGRÍCOLES
Diàmetre 13 mm
Diàmetre 15 mm
1r. Bloc fins 30 m³/ trimestre

8,51 €/mes
8,51 €/mes
0,2618

€/m3

2n. Bloc de 30 a 54 m³/ab./trimestre

0,7044

€/m3

3r. Bloc excés de 54 m³/ab./trimestre

3,5221

€/m3

4.- AFORAMENTS
Quota fixa servei

8,51 €/mes

MINIM
MINIM : Bloc Únic fins 30 m3/ trimestre

0,2618

€/m3

6,2400
8,9900
9,3300
14,6300
23,0500
32,3400

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes

0,7044

€/m3

5.- BOQUES CONTRA INCENDI
Tipus 30 mm o 1 ¼ polzades
Tipus 40 mm o 1 1/2 polzades
Tipus 50 mm o 2 polzades
Tipus 65 mm o 2 1/2 polzades
Tipus 80 mm o 3 polzades
Tipus 100 mm o 4 polzades
Subministrament aigua

B) TARIFES PER ALTRES SERVEIS I PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES
Dret connexió

IVA

Mínim
de

concessionari

21%

fiança

TOTAL
A
PAGAR

TOTS ELS USOS
(domèstics i no
domèstics)
1.- Per connexió en
bateria
Tipus A i B
Tipus C i D
Tipus E i F

de 13 mm.
de 15 mm.
de 20 mm.

71,76
71,76
92,38

15,07
15,07
19,40

12,02
12,02
12,02

98,85
98,85
123,80

2.1.- Per connexió
individual normal
Tipus A i B
Tipus C i D
Tipus E i F

de 13 mm.
de 15 mm.
de 20 mm.

323,28
323,28
376,47

67,89
67,89
79,06

12,02
12,02
12,02

403,19
403,19
467,55

2.2.- Per connexió amb
arqueta protegida per a
baixes temperatures

Tots els Tipus
3.- CONNEXIONS
OBRES
Alta de nou comptador
15 mm en bateria.
Alta de nou comptador
20 mm en bateria.
Alta de nou comptador
15 mm individual.
Alta de nou comptador
20 mm individual.
4.- ÚS INCENDI
Instal·lació per Incendis
fins trapilló
Tipus mm. 30
Tipus mm. 50
Tipus mm. 65

Amb aparell de mesura
Tipus mm. 30
Tipus mm. 50
Tipus mm. 65
5.- CONNEXIÓ DE
BATERIES
Nombre de sortides
de 2
fins a 4
fins a 8
6.- HIDRANTS VIA
PÚBLICA
Hidrant en columna
tipus 80 mm
Hidrant en columna
tipus 100 mm
Hidrant enterrat tipus

ººº

polzades
1 1/4"
2"
2 1/2"

1 1/4"
2"
2 1/2"

406,23

85,31

12,02

503,56

71,76

15,07

12,02

98,85

92,38

19,40

12,02

123,80

323,28

67,89

12,02

403,19

376,47

79,06

12,02

467,55

629,51
1.519,46
2.370,59

132,20
319,09
497,82

12,02
773,73
12,02 1.850,57
12,02 2.880,43

Dret connexió

IVA

Mínim
de

concessionari

21%

fiança

TOTAL
A
PAGAR

1.102,73
2.157,22
3.242,92

231,57
453,02
681,01

12,02 1.346,32
12,02 2.622,26
12,02 3.935,95

464,92
877,04
1.477,71

97,63
184,18
310,32

562,55
1.061,22
1.788,03

2.568,65

539,42

3.108,07

2.711,85
1.374,37

569,49
288,62

3.281,34
1.662,99

80 mm
Hidrant enterrat tipus
100 mm
L'Ajuntament està
exempt de fiança
7.- MATERIAL DIVERS
(Tots els usos)
Arqueta per comptador
de 20
Arqueta per comptador
de 25
Arqueta per comptador
de 30
Arqueta per comptador
de 40
Portella PVC
Portella PVC
Portella metàlica
Portella metàlica
Portella metàlica
Pany portella
Clau de pany portella
Placa Bateria
Placa senyalització
hidrant
Trapilló fundició
8.- ALTRES SERVEIS
Canvi en el contracte
sense trasllat del
comptador
Comissió impagats
(€/rebut)
Enviament certificats
Frau detectat en
comptador (€/abonat)
Frau detectat en
escomesa (€/abonat)

25 x 35 cm
30 x 45 cm
35 x 67 cm
50 x 60 cm
90 x 60 cm

1.543,94

324,23

1.868,17

172,26

36,18

208,44

214,17

44,98

259,15

226,58

47,58

274,16

328,11
29,65
37,90
75,21
88,47
273,62

68,90
6,23
7,96
15,79
18,58
57,46

397,01
35,88
45,86
91,00
107,05
331,08

30,91
2,40
2,15

6,49
0,50
0,45

37,40
2,90
2,60

51,09
22,61

10,73
4,75

61,82
27,36

43,74

9,18

0,16
Només en
avís certificat i
a preu vigent
de correus
525,39
1.232,56

12,02

64,94

9.- TARIFA D’AIGUA PER A FUITES FORTUÏTES
(quan s’acompleixin els requisits dels articles 69.7 i 72.3 del TRLAC)
Tarifa de fuites domèstiques (€/m³)
(d’acord amb l’article del TRLAC)
0,3083
Tarifa de fuites no domèstiques
Aplicació del coeficient 0,5 a la tarifa de no
domèstics sobre el volum d’aigua que
excedeixi del consum habitual
10.-RESTABLIMENT DEL SERVEI PER SUSPENSIÓ TEMPORAL
Reobertura del servei
43,74
9,18

52,92

11.- REFORMA D’INSTAL·LACIONS I CONNEXIONS EXISTENTS
A pressupost en funció del treball més, en el cas d'ampliació dels tipus de subministrament,
la diferència del nou tipus sol·licitat en relació al tipus existent.
12.- INSTAL·LACIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ
A pressupost en funció del treball a realitzar i de la instal·lació de canonades o altres
elements a incorporar a les instal·lacions del servei al municipi.
13.-LLICÈNCIES
En cas de tenir despeses per permisos de les Administracions corresponents, aquests seran
repercutits en les obres a realitzar
14.-OBRES
A pressupost + fiança de 300,00 euros
Article 7è. Acreditació i període impositiu
1. La tarifa de la prestació patrimonial no tributària pels serveis principals s’acredita quan
es realitza efectivament la prestació del servei amb periodicitat, amb independència del
compliment dels requisits per tenir la condició d’abonat.
2. La liquidació i recaptació de les quotes que estableix i exigeix aquesta ordenança es
liquidaran i es recaptaran en períodes trimestrals.
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés. Cas d'impagament
1. Les persones amb dret d’ús dels immobles que gaudeixin del servei formularan les
declaracions d’alta i de canvi d’abonat en el termini que hi ha entre la data en què es
produeix la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural següent.
Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es
practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d’aquestes declaracions
d’alta i de baixa. Una vegada conformada la presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens
es farà d’ofici.

2. La prestació patrimonial no tributària per recepció del subministrament d’aigua es
determinarà aplicant, sobre les unitats subministrades i els seus consums, les quanties que
es contenen en les tarifes d’aquesta ordenança.
3. Les liquidacions es practicaran trimestralment per la companyia concessionària del servei
de subministrament d’aigua, que procedirà a la seva comunicació a l’interessat i al seu
cobrament amb la presentació de la factura corresponent .
4 La forma habitual de pagament és la domiciliació bancària, d’acord amb les instruccions
de la persona abonada.
Només en casos excepcionals la concessionària podrà acceptar que el pagament s’efectuï
en l’oficina de la prestadora del servei.
5. En aquestes liquidacions s'aplicaran els imports i recàrrecs establerts per Llei, com l'IVA,
cànons i resta d’impostos o exaccions que legalment pertoqui.
6. L’impagament de l’import de la factura habilita la concessionària del servei a trametre
de nou la factura a l’entitat bancària o d’estalvi, o bé per passar al tràmit que es regula en
el paràgraf següent.
Transcorregut el termini de pagament i mitjançant correu certificat o qualsevol altre mitjà
que permeti tenir constància que s’ha practicat la comunicació o bé que aquesta s’ha
intentat, la concessionària comunicarà al titular que, si en el termini de deu dies no realitza
el pagament, es procedirà a la suspensió del subministrament, i al mateix temps que es
practica aquesta comunicació a l’interessat, la concessionària informarà l'Ajuntament de
l'inici dels tràmits de la suspensió del subministrament.
Si l’abonat no fa efectiva la factura en el termini assenyalat, disposarà d’un segon termini
de 15 dies per al seu pagament a les oficines de la concessionària, incrementada amb les
despeses que origini el cobrament de l’impagat, tant en l’aspecte administratiu com
financer.
L'anterior s'entén sense perjudici de l'aplicació de les normes vigents per als casos de
persones amb risc d'exclusió residencial i de les mesures per a afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
7. Per al cas de suspensió efectiva del servei, aquest es reiniciarà una vegada
regularitzada la situació que va provocar-ne la suspensió. Totes les despeses derivades
de la tramitació de la suspensió del servei i de la seva reinicialització, aniran a càrrec de
l’abonat.
No es reposarà el servei mentre no s’abonin a la concessionària els deutes pendents, les
despeses connexes, i els dèbits ocasionats per la suspensió i la reposició del servei.
Si la suspensió del subministrament fos produïda per falta de pagament i la situació es
perllongués més de dos mesos, es donarà per finalitzat el contracte, sense perjudici dels

drets de la concessionària quant a l’exigència del pagament del deute i a la repercussió
dels danys i perjudicis.
Article 9. Gestió per delegació
1. Si procedeix, seran d'aplicació el que disposin els acords de delegació de la gestió i
recaptació de la prestació patrimonial no tributària adoptats en legal forma.
Article 10. Anomalies de funcionament
1. Quan un comptador deixi de funcionar per qualsevol causa, excepte quan sigui per
actes o comportaments considerats com una voluntat o negligència de l'abonat, es portarà
a terme una liquidació del consum d’acord amb la mitjana corresponent al mateix període
de l’any anterior i, si per la data d’alta de l’abonat no pogués assignar-se la mitjana
esmentada, el consum es determinarà segons el que resulti dels aforaments anteriors.
2. Si un abonat considera que el volum d’aigua consumida per la seva instal·lació no
correspon amb l’assenyalat pel comptador podrà sol·licitar que sigui tramès el comptador
a un laboratori oficial, dipositant prèviament les despeses de verificació.
3. Quan el funcionament sigui correcte, les despeses de revisió i verificació aniran a
càrrec seu. Si el funcionament és incorrecte, es retornarà la quantitat dipositada i les
despeses de revisió i verificació aniran a càrrec de la concessionària.
4. En el cas de funcionaments incorrectes, és a dir, amb errors de mesurament no
compresos dins dels marges de les disposicions vigents, es procedirà a modificar el
consum facturat d’acord amb el percentatge d’error demostrat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor transcorreguts quinze dies comptats des de
l'endemà al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i romandrà en
vigor fins la seva modificació o derogació expresses.

