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ORDENANÇA NÚM. 39, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 

L’EXTRACCIÓ D’AIGUA NO TRACTADA DEL POU DEL BARRANC 

 

 

Art. 1r.- Naturalesa i fonament  

 

De conformitat amb el que preveu el RDL2/2004, de 5 de març, que regula el text refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’estableixen els Preus públics per a la 

prestació del servei d’extracció d’aigua no tractada del pou del barranc. 

 

 

Art. 2n.- Fet imposable  

 

Constitueixen el fet imposable d’aquests preus públics la prestació de serveis relacionats 

amb l’extracció d’aigua no tractada del Pou del Barranc, titularitat de l’Ajuntament del 

Perelló.  

 

 

Art. 3r.- Subjecte passiu  

 

Estan obligats al pagament del preu públic els qui es beneficiïn de l’extracció d’aigua 

del Pou del Barranc.  

 

 

Art. 4t.- Acreditació  

 

L’obligació de pagament del preu públic neix al moment que la persona interessada 

demani a l’Ajuntament autorització per a extreure aigua del Pou del Barranc. 

 

 

Només podran demanar l’aigua les persones que tinguin alguna propietat al municipi 

del Perelló, extrem aquest que caldrà acreditar. 

 

 

Art. 5è.- Quota per la prestació de serveis  

 

La quantia del preu públic serà la que es fixa en les tarifes següents, a les quals s’ha 

d’aplicar  l’IVA que legalment  correspongui:  

 

 

Expedició de tarja nominativa recarregable 25 € + 21% IVA 

Extracció d’aigua: preu per m3 0,45 € + 10% IVA 

 

En el supòsit de modificació de l’actual normativa de l’IVA, els anteriors tipus 

s’adaptaran automàticament a aquesta modificació. 

 

mailto:aj.perello@elperello.cat


  

 
  

 
 AJUNTAMENT DEL PERELLÓ 
 (Baix Ebre) 

_________________________________________________ 

C/ Lluís Companys, 2 – 43519 EL PERELLO       Telf. 977 490 007/977 490 072         Fax 977 490 137        A/e: aj.perello@elperello.cat  - 

www.elperello.cat                                                                                                               

 

Article 6è.- Normes de gestió  

 

Les persones interessades en extreure aigua del pou del barranc presentaran una petició 

a l’Ajuntament indicant el volum que desitgen extreure 

 

La petició s’ha de fer a les oficines municipals.  

 

Un cop la persona interessada disposi de la tarja recarregable demanarà el volum a 

extreure i se l’informarà de l’import a pagar. En el moment que hagi fet efectiu l’import 

corresponent es procedirà a la recàrrega de la tarja. 

 

Per extreure l’aigua caldrà inserir la tarja en el lector instal·lat al Pou del Barranc. 

 

 

Article 7è.- Exempcions i bonificacions  

 

Estarà exempta de pagament aquella extracció que es faci per motius d’interès general 

per part de l’Administració. 

 

 

Art. 8è. Cobrament  

 

El pagament per la prestació del servei es farà en el moment de presentar la sol·licitud a 

les oficines municipals. 

 

 

Disposició final  

 

La present ordenança entrarà en vigor, un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí 

Oficial de la Província de Tarragona, i se’n mantindrà la vigència fins que se n’acordi la 

modificació o la derogació expressa.  

 

 

Diligència  

 

 

L’aprovació d’aquesta ordenança va ser acordada pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de 

maig de 2014 i fou publicat l’acord definitiu al BOPT núm. 169, de data 23 de juliol de 

2014. 
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