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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 

 

Article 1r. Fonament i Naturalesa 

A l’empara del previst als articles 58 i 24.4.t de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regu-
ladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució d’aigua, gas, elec-
tricitat i altres proveïments públics. 
 

Article 2n. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució 
d’aigua, 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 4 de la present ordenança. 
 

Article 3r. 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 33 de la Llei General Tributà-
ria que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució 
d’aigua. 

 
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta ordenança siguin sol·licitats 

o rebuts per ocupants d'habitatges i locals diferents dels propietaris dels immobles, 
aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. 

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre els benefi-
ciaris. 

 

Article 4t. Quota Tributària 

La quantia de la taxa es determina aplicant les següents tarifes: 

a) Connexió de servei única amb comptador de 13 mm de diàmetre ......... 625,26 € 

b) Comptador  de 13 mm sobre bateria ..................................................... 124,43 € 

c) Les persones que per motius econòmics no puguin fer front al pagament del ser-
vei, segons valoració de serveis socials, no hagin de pagar la taxa de reconnexió 
en cap cas. 

 

Article 5è. Acreditament 

La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei. 
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Article 6è. Normes de Gestió 

1. El servei de subministrament d'aigua, d'acord amb el Reglament del servei i normes 
concordants, pot fer-se mitjançant el règim de concessió administrativa. 

 
2. El concessionari fa la recaptació de les tarifes i fa davant la corporació municipal les 

liquidacions oportunes. 
 
3. Quan no es faci efectiu el pagament en període voluntari es passarà a la via de cons-

trenyiment. 
 

 

Disposició addicional  

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin as-
pectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i re-
glamentaris de què porten causa. 
 

Disposició final 

La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 20 de desembre de 2012 i començarà a regir el dia 1r. de l’any 2013 i conti-
nuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació par-
cial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
 
 


