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Resolució sobre la facturació del subministrament d'aigua corresponent
al primer trimestre de l'any 2020

Fets
L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la
situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia
internacional. L'evolució dels fets requereix l'adopció de mesures immediates i
eficaces per fer front a aquesta a aquesta situació.
Es fa necessari fer el tancament trimestral dels consums d’aigua i d'acord amb
el que estableix el Reial Decret 463/2020 que decreta l’estat d’alarma causat
per la pandèmia del COVID-19, s'entén contraproduent el fet d’accedir als
domicilis per obtenir lectures de consum d’aigua dels habitants del municipi.
L'Ajuntament es conscient que, el fet de no portar a terme les lectures dels
comptadors per a realtizar el tancament és perjudicial per al consumidor, ja que
l’acumulació de consum provoca un augment en el cost del rebut de l’aigua,
però també es conscient que cal adoptar totes les mesures preventives
possibles per tal de garantir la salut de tots els habitants de Nulles, així com
dels treballadors de l'Ajuntament.
A l'Organisme que té delegat els cobraments de Diputació de Tarragona, BASEGestió d'Ingressos existeix la possibilitat de fer un càlcul amb la mitjana de
consums que permetria aproximar-los al consum real i mantenir certa lògica de
facturació en metres cúbics, així com facilitaria el compliment del Reial Decret
463/2020.

Fonaments de dret
Article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de
Règim Local
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Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En conseqüència, RESOLC:
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PRIMER. Acordar que la facturació trimestral de l’aigua corresponent al primer
trimestre de l'any 2020 es porti a terme realitzant la mitjana corresponent als
primers trimestres dels anys 2018 i 2019.
SEGON. Donar publicitat del decret a tots els afectat mitjançant anunci a l’
etauler i l’ebando, per tal d'arribar a més contribuents.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma,
independentment del temps transcorregut des de la data de la pràctica de la
notificació de la resolució.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment
del temps transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació de la
resolució.

L'Alcalde.
Jordi Sànchez Gatell
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