ORDENANÇA FISCAL NÚM. 07
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

REGULADORA

DE

LA

TAXA

PEL

SERVEI

Article 1r. Fonament i Naturalesa
D’acord amb el previst en els articles 57 i 20.4.t 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, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa pel servei de subministrament d’aigua potable.
Article 2n. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d’aigua,
inclòs els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions
anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament o els seus
gestors, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 7 de la present
Ordenança
Article 3r. Obligació de contribuir
L’obligació de contribuir neix:
1. Pel servei de subministrament d’aigua en el moment que s’inicia el subministrament
d’aigua .
2. Pels serveis de connexió de comptadors, reconnexió del subministrament i altres
conceptes en el moment que es sol·licita el corresponent servei.
Article 4t. Període Impositiu
1.El període impositiu comprèn cada trimestre.
2.En cas d’alta o baixa en el subministrament d’aigua corresponent s’haurà de satisfer el
rebut que comprengui el consum d’aigua provinent de la xarxa de subministrament d’aigua
des de la data d’alta en el subministrament fins a la finalització del trimestre o des de l’inici
del trimestre fins a la data de baixa en el subministrament, respectivament.
Article 5è. Subjecte Passiu
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 33 de la Llei General Tributària que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el fet imposable
de la taxa. En tot cas tindrà la consideració de beneficiari del servei el titular del comptador.
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o
rebuts per ocupants de vivendes 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

Article 6è. Responsables Tributaris
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1, i 39 de la Llei General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.
Article 7è. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:
7.1 Subministrament d’aigua
ÚS DOMÈSTIC
- Fins a 15 m3 consumits mensuals...........................................................0,284216€/m3
- De 16 m3 a 30 m3 consumits mensuals...................................................0,366799€/m3
- Mes de 30 m3 consumits mensuals.........................................................0,530730€/m3
-Quota del servei (mensual) ............................................................................5,0000€
ÚS INDUSTRIAL
- Per cada m3 consumit..........................................................................0,649637€/m3
-Quota del servei (mensual) ...........................................................................8,8700€
7.2 Drets de connexió i alta de subministrament ........................................385,68€
7.3 Tarifes i preus pels subministraments i treballs de connexió abonats a la
xarxa.
-Quota fixa (€/abonat/mes) ...........................................................
4,600572€
-Conservació del comptador (€/abonat/mes) .............................. ......
0,824089€
-Devolució de rebut d’aigua domiciliat .............................................
9,91€
-Despeses sortida per avaria particular (s’inclou 1h operari. Les hores
següents es factura a raó de 26,69€ l’hora operari i 20,23€/h peó ....... 60,00€
-Canvi de nom ............................................................................. 27,03€
-Desconnexió o baixa d’abonat ..................................................... 47,14€
-Reconnexió al servei per falta de pagament .................................... 118,85€
-Alta primer abonat ...................................................................... 59,20€
-Alta provisional d’obres ................................................................ 59,20€
-Transport sol.licitat per l’abonat, per a la verificació de comptador, als
serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya .............................. 33,61€
-Subministrament i col.locació vàlvula de retenció de 32 mm .............. 46,67€
de 40 mm.................................................................................... 55,69€
de 50 mm.................................................................................... 81,30€

de 63 mm ................................................................................... 103,14€
-Substitució comptador trencat, manipulat o robat de 13 mm .............. 90,46€
De 20 mm. ................................................................................. 94,66€
De 25 mm. ................................................................................. 118,76€
De 30 mm. ................................................................................. 151,86€
De 40 mm. ................................................................................. 203,18€
De 50 mm. ................................................................................. 561,83€
De 65mm. ................................................................................. 749,62€
-Substitució comptador antiincendis 50mm trencat, manipulat o robat.. 217,03€
De 65 mm ................................................................................... 219,61€
De 80 mm. ................................................................................. 234,84€
De 100 mm. ................................................................................ 511,19€
-Subministrament i col.locació de comptador de 13 mm., de diàmetre.
Inclou també vàlvula comporta, vàlvula de retenció, juntes, dos ràcords
de comptador i altres accessoris necessaris........................................ 174,03€
De 20 mm. .................................................................................. 205,69€
De 25 mm. .................................................................................. 288,21€
De 30 mm. .................................................................................. 345,87€
De 40 mm. .................................................................................. 470,27€
De 50 mm. .................................................................................. 945,58€
De 65 mm. ................................................................................ 1253,60€
-Armari prefabricat de formigó, amb portella poliester per a comptador
30x45 ......................................................................................... 212,46€
-Subministrament caixó amb portella de poliester de 30x45 amb clau allèn
per instal.lació de comptador a la façana ......................................... 79,28€
-Subministrament caixó amb portella de poliester de 30x45 amb clau allèn
i protecció d’aïllament a la portella, per instal.lació de comptador a la façana.
................................................................................................... 92,46€
-Subministrament caixó amb portella de poliester de 30x45 amb clau d’allén
i protecció d’aïllament a tot el seu interior, per instal.lació de comptador a la
façana ......................................................................................... 108,29€
-Subministrament Portella de comptador de 30x45 ........................... 61,61€
-Subministrament de Portella de comptador antiincendis de 1x1 ......... 368,99€
-Construcció armari per comptador de 1,2x0,8x1 amb rajol ceràmic resistent
remolinat exterior, obertura galvanitzat i pany GIS de companyia. Inclou llosa
de fonamentació .......................................................................... 1644,91€
-Subministrament trampilla clau de pas 20x15 .................................... 28,66€
-Construcció arqueta registre 20x15 per escomesa............................... 64,95€
-Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny de terra................ 165,80€
-Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny de formigó............ 240,28€
-Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre vorera............................ 249,76€
-Obertura i reposició de cata 1m x 1m sobre terreny asfàltic................. 255,16€
-Escomesa polietilè 1” amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau de
pas ............................................................................................ 333,97€
-Escomesa polietilè 1 1/2” amb collarí en càrrega, enllaços de llautó i clau
de pas
................................................................................ 468,03€
De 2” ......................................................................................... 632,23€
De 75 mm .................................................................................. 903,62€
De 90 mm. ................................................................................. 1033,82€

De 110 mm ............................................................................... 1172,02€
-Subministrament i col.locació de comptador proporcional de 50 mm., per
escomesa antiincendis de diàmetre 63 mm. ...................................... 473,89€
De 65 mm. .................................................................................. 512,09€
-Subministrament i col.locació de comptador proporcional de 80 mm., per
Escomesa antiincendis de diàmetre 90 mm. ...................................... 680,13€
-Subministrament i col.locació de comptador proporcional de 100 mm., per
Escomesa antiincendis de diàmetre 110 mm. .................................... 1230,21€
Aquests preus s’incrementaran amb l’IVA vigent.
Article 8è. Normes de Gestió
1. La taxa corresponent al subministrament d’aigua s’haurà de fer efectiva mitjançant el
pagament del rebut trimestral.
2. La taxa per connexió per alta nova, reconnexió, baixa i canvi de nom s’exigeix pel
sistema establert en contracte amb l’empresa gestora.
Article 9è. Infraccions i Sancions Tributàries
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
General Tributària, legislació complementària i Ordenança General d’Inspecció.
Disposició Final.- Vigència
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el proper dia 1 de gener de 2013 i regirà fins a la
seva modificació o derogació expressa.
Diligència.-Per fer constar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 9 de setembre
de 2010, aprovà la modificació d'aquesta Ordenança, el text de la qual és el que s'ha escrit
anteriorment, i tindrà vigència a partir de l'1 de gener de 2011.
Vist i Plau,
L'Alcalde,

El Secretari,

Joaquim Mateu i Bosch

Ignasi Prádanos Duran

Diligència.-Per fer constar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 13 d’octubre de
2011, aprovà la modificació d'aquesta Ordenança, el text de la qual és el que s'ha escrit
anteriorment, i tindrà vigència a partir de l'1 de gener de 2012.
Vist i Plau,
L'Alcalde,
Joaquim Mateu i Bosch

El Secretari,
Ignasi Prádanos Duran

