
 

 

 

Ordenança fiscal núm. 9 

 

TAXA SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució i subministrament 
d’aigua. 

 

Article 2. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i 
subministrament  d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i 
utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o 
subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, en els termes especificats 
en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la 
Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels 
serveis de distribució i subministrament d’aigua, que constitueixen el fet 
imposable de la taxa. 

 

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 del 
contribuent. 

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el 
beneficiaris. 

 

3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic 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 del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de 
contribuents. 

 

Article 4. Responsables 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 5. Beneficis fiscals 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació 
del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 

 

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es 
contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin 
escassa capacitat econòmica. 

 

Article 6.- Bases i tarifes. 

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 

 



 

 

a) Subministrament d’aigua (a aquests imports cal a fegir l’IVA) 

 

Quota fixa de servei    

 

Ús domèstic, per mes i comptador 3,0300 € 

Ús Industrial, comercial i obres, per mes i comptador  6,7500 € 

 

Preu del subministrament   

 

Ús domèstic: 

 

Fins a 10 m3 mensuals, per m3 0,2660 € 

De 10 a 25 m3 mensuals, per m3 0,7240 € 

Més de 25 m3 mensuals, per m3 1,3600 € 

 

Ús industrial, comercial i obres 

 

Ús industrial, comercial i obres, per m3 0,6750 € 

 

b) Quota inversió 

 

Quota inversió, per mes i comptador 0,9000 € 

 

c) Conservació de comptadors 

 



 

 

Conservació de comptadors, per mes i comptador 0,3900 € 

 

Tarifes reduïdes 

 

S’aplicarà una tarifa reduïda del 10% de les tarifes d’ús domèstic de 
subministrament d’aigua i de quota d’inversió per raons d’escassa capacitat 
econòmica sempre que es tracti de contribuents que acreditin que els ingressos 
totals del nucli econòmic de convivència no superen l’import equivalent al 150% 
del salari mínim interprofessional. Si el nombre de membres del nucli econòmic 
de convivència és superior a 2, aquest % s’incrementarà en un 25% per 
cadascun dels membres addicionals, segons el següent: 3 membres, 175%; 4 
membres, 200%, i així successivament. Si es concedís la tarifa reduïda, els 
seus efectes s’iniciaran en el trimestre en què s’ha sol·licitat 

 

En els domicilis on hi hagi empadronades més de quatre persones es gaudirà 
d’un increment de m3, corresponents al primer bloc de consum domèstic, de 
3m3 per persona addicional a la quantitat abans esmentada. 

 

d) Altres tarifes (a aquest import cal afegir l'IVA ) 

 

� Construcció d’escomesa (sense obra civil) 
 

♦ Amb clau de registre 
- 25 mm 608,38€ 
- 25 mm (prov obres)                                     362,69€ 
- 30 mm2  619,32€ 
- 40 mm3  662,03€ 
- 50 mm4  758,99€ 
- 50 mm (incendis)                                      1.272,36€ 

 

� Construcció d’escomesa (amb obra civil) 
 

♦ Amb clau de registre 
- 25 mm 846,82€ 
- 25 mm (prov obres)                                     658,79€ 
- 30 mm2  857,75€ 



 

 

- 40 mm3  952,57€ 
- 50 mm4  1.049,54€ 
- 50 mm (incendis)                                      2.020,54€ 

 

� Instal·lació d’una clau de registre a la vorera (se nse obra civil) 
- 30 mm 201,87€ 
- 40 mm 230,64€ 
- 50 mm 282,78€ 

 

� Instal·lació d’una clau de registre a la vorera (am b obra civil) 
- 30 mm 489,91€ 
- 40 mm 518,68€ 
- 50 mm 570,82€ 

 

� Instal·lació del comptador 
- 13 mm 130,44€ 
- 15 mm 145,29€ 
- 20 mm 155,97€ 
- 25 mm 169,31€ 
- 30 mm 199,40€ 
- 40 mm 350,12€ 
- 50 mm 453,65€ 

 

� Traspàs de contracte 28,41€  
 

� Trasllat de comptador per canvi de domicili  81,40€  
 

� Trasllat de comptador DN 13 mm a vorera 481,40€ 
 

� Reobertura del servei (Trasllat del comptador per c anvi de domicili)
 51,31€ 

 

� Verificació comptador DN13mm indústria  167,36€  
 

� Anul·lació escomesa. Trasllat de comptador per canv i de domicili  
 74,20€ 

 

Article 7. Acreditament i període impositiu  

 



 

 

La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei. 

En les taxes per canvi de nom, connexions, trasllat de comptadors i boques 
d’incendi s’entendrà a aquests efectes que l’ esmentat inici es produeix quan 
aquest se sol·licita. 

 

Article 8 .Règim de declaració i d’ingrés.  

 

1. Les tarifes de l’art 6.d) s’exigiren en règim d’autoliquidació. A aquests 
efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament 
complimentat l’ ingrés d’autoliquidació, i es farà l’ ingrés corresponent. 

 

2. Les quanties per recepció del subministrament d’aigua, quota inversió i 
conservació de comptadors, es determinaran aplicant les tarifes assenyalades 
als apartats a), b) i c) de l’art 6, practicant -se liquidacions trimestrals. 

 

Article 9. 

 

Les quotes liquidades i no satisfetes quan sigui l'hora, es faran efectives per via 
de constrenyiment, d'acord amb les normes del reglament General de 
Recaptació. 

 

Article 10-Infraccions i sancions  

 

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la 
Llei General Tributària, la seva normativa de desenvolupament i la vigent 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l’Ajuntament. 

 

Disposicio final : 

 

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió 
celebrada el dia 10 de novembre de 2008, entrarà en vigor el primer de gener 



 

 

de 2009 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 

 


