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CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
Anunci d’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora d’un preu públic
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, i en compliment del mateix acord, queda
automàticament elevat a definitiu l’acord d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del
servei de proveïment regular a usuaris d’aigua regenerada dels terciaris del Consorci de la Costa Brava, aprovat en la Junta
General del Consorci de la Costa Brava en la sessió realitzada el dia dos de març de 2012, el text íntegre de la qual es fa públic
en compliment de l’article 17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
“ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROVEIMENT REGULAR A
USUARIS D’AIGUA REGENERADA DELS TERCIARIS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
Art. 1. Fet imposable
De conformitat amb el que regula el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, a l’article 41 i següents, el Consorci de la Costa Brava (CCB) estableix el preu públic la
prestació del servei regular de proveïment a usuaris d’aigua regenerada dels terciaris del Consorci de la Costa Brava, així com
la seva ordenança reguladora.
Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament tots els usuaris que formalitzin un conveni de subministrament d’aigua regenerada amb el CCB .
Art.3. Quantia
Els criteris de tarifació de l’aigua regenerada que seran d’aplicació als convenis de subministrament d’aigua regenerada amb
el CCB són els següents:
CRITERIS PER A L’ESTABLIMENT DE CONVENIS D’AIGUA REGENERADA PER AL 2012
Categoria A - Reg de camps de golf i jardineria - Qualitats 4.1 i 1.2 del RD 1620/2007
Categoria
A1
A2
A3
A4
A5

Volum anual m3
Fins a 30,000
30,000 - 90,000
90,000 - 150,000
150,000 - 400,000
Més de 400,000

Quota fixa mensual €
100
300
450
600
800

Quota variable €/m3
0,060
0,060
0,060
0,060
0,060

Termes addicionals en la tarifa de la categoria A
o Ús espai públic (estacions bombament, instal·lació elements mecànics, etc.)* = 50 – 300 euros/mes, segons superfície
ocupada i/o afectació
o Ús estació transformadora d’energia elèctrica * = 50 – 300 euros/mes
o Impulsió = Preu variable segons necessitats de bombament en cada cas. A expressar en €/m3
* Es reparteix proporcionalment entre els usuaris d’una determinada instal·lació
Categoria B - Reg agrícola - Qualitat 2.1 del RD 1620/2007
Categoria
B1 - Conreus intensius
B2 - Comunitats de regants

Volum anual m3
Fins a 30,000
Més de 30,000

Quota fixa mensual €
50
100

Quota variable €/m3
0,100
0,015

Termes addicionals en la tarifa de la categoria B
o Ús espai públic (estacions bombament, instal·lació elements mecànics, etc.)* = 50 – 300 euros/mes, segons superfície
ocupada i/o afectació
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o Ús estació transformadora d’energia elèctrica * = 50 – 300 euros/mes
o Impulsió = Preu variable segons necessitats de bombament en cada cas. A expressar en €/m3
Categoria C - Usos municipals - subministrament a xarxes d’aigua regenerada
Categoria
C1
C2
C3

Volum anual m3

Quota fixa mensual €

Fins a 30,000
30,000 - 90,000
Més de 90,000

100
200
300

Quota variable qualitat
1.2 €/m3
0,030
0,025
0,020

Quota variable qualitat
1.1 €/m3
0,150
0,100
0,100

No inclosa la impulsió a dipòsits municipals
Art. 4. Meritació i pagament.
L’obligació de pagar el preu públic corresponent al conveni es meritarà en el moment en que formalitzi per part del subjecte
passiu. El pagament de totes les quotes mensuals es farà efectiu mitjançant rebut bancari. La quota mensual es meritarà dintre
dels 30 dies posteriors a l’emissió de la factura.
Art. 5. Vigència
La present ordenança entrarà en vigor una vegada s’hagi aprovat definitivament i hagi estat publicada íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i tindrà vigència fins que s’acordi la seva modificació o derogació.
Art. 6. Disposició final
En el no previst en aquesta ordenança li serà d’aplicació el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
Contra el present acord, conforme a l’article 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, es podrà interposar per part dels interessats recurs contenciós-administratiu,
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Girona, 24 de maig de 2012
Carles Pàramo i Ponsetí
President
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