
26 N.º 44
5-III-2021

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ajuntament de Fontanars dels Alforins
Anunci de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins sobre aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa de subministrament domiciliari d’aigües.

ANUNCI
Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l’acord plenari inicial 
de data 20 d’octubre de 2020, aprovatori de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament domiciliari d’aigües, 
el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:
L’ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament domiciliari d’aigües, en l’article 3, dirà:
Article 3. Quotes tributàries.

Quota de servei: €/semestre
Domèstic casc urbà i Casses de Vidal 20,00
Domèstic disseminats 25,00
No Domèstics: obres, restauració e industries 35,00
Quota de consum €/m3 (semestre)
Us domèstic casc urbà i Casses de Vidal
Bloc I (Fins a 60m3) 0,44
Bloc II (De 60m3 a 120m3) 0,74
Bloc III (De 120m3 a 210m3) 1,46
Bloc IV (De més de 210m3) 2,20
Us domèstic disseminat
Bloc I (Fins a 60m3) 0,54
Bloc II (De 60m3 a 120m3) 0,74
Bloc III (De 120m3 a 210m3) 1,46
Bloc IV (De més de 210m3) 2,20
Us no domèstic: obres, restauració e industries
Bloc I (Fins a 60m3) 0,77
Bloc II (De 60m3 a 120m3) 0,79
Bloc III (De 120m3 a 210m3) 0,81
Bloc IV (De més de 210m3) 0,81
Abastiment en camions cisterna per a consum humà mitjançant boques de reg
Bloc I 2,18
Quota de conservació de comptadors €/semestre
Calibre de comptador de 13mm 7,80
Calibre de comptador de 15mm 9,60
Calibre de comptador de 20mm a 40mm 18,60
Calibre de comptador de 50mm 33,06
Quota de connexió a la xarxa d’abastiment d’aigua potable €/unitat
Instal·lació d’escomesa en sol urbà (1 polsada) 423,50
Instal·lació d’escomesa en sol urbà (2 polsades) 605,00
Instal·lació de comptador de 13 o 15mm 121,00
Instal·lació de comptador tangencial 50mm (contra incendis) 193,60
Retirada del comptador 24,20
Instal·lació de fornícula (Hornacina) 302,50
*En sòl no urbanitzable l’escomesa es valorarà segons l’extensió de la xarxa a realitzar.

Disposició final.
Esta ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir 
del dia 01.01.2021. Romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.
Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs Contenciós–Administratiu davant de l’òrgan corresponent de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’este anunci, de conformitat amb 
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
A Fontanars dels Alforins, a 23 de febrer de 2021.—L’alcalde, Julio Ramón Biosca Llin.
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