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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 

 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa.  
 
 Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 y 142 de la Constitució i 
per l’art. 106 de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, i 
conformement al que disposen els articles 15 a 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per distribució 
d’aigua que inclou els drets de connexió de servei i de col·locació i utilització de 
comptadors i d’instal·lacions anàlogues.  
 
Article 2n. - Fet imposable  
 
 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució 
d’aigua, incloent els drets de connexions de servei i col·locació i utilització de 
comptadors i d’instal·lacions anàlogues.  
 
 
Article 3r.- Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques i 
les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària que ocupin o 
utilitzin les vivendes,  els locals i solars ubicats en els llocs, places, carrers o vies 
públiques on es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o d’usufructuari, 
habitacionista, arrendatari o inclòs de precari  
 
2. Tindran la consideració de substitut del contribuent, el propietari de les vivendes o 
locals, el qual podrà transferir, si escau les quotes satisfetes sobre els respectius 
beneficiaris del servei. 
 
 
Article 4t.- Responsables  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a les quals 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, 
interventors o liquidadors de fallida, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’extensió que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.  
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Article 5è.- Quota tributària  
 
1. La quota tributària resultarà de la aplicació de la següent  tarifa: 
 
A) HABITATGES I ESTABLIMENTS.  
 
Quota variable:  
 
Tram primer, fins a 25 tones……………………………. 0,50 €/ tona.  
Tram segon, de 25 a 45 tones…………………………… 0,59 €/ tona. 
Tram tercer, més de 45 tones…………………………… 0,66 €/ tona.  
 
Quota de servei (euros/mes/comptador): 1,44 € 
 
  
B) SOLARS QUE NO SIGUIN HABITATGES, INCLOENT-HI EXPLOTACIONS 
RAMADERES.  
 
Quota variable:  
  
Tram primer, fins a 25 tones…………………………….  1,01 €/ tona.  
Tram segon, de 25 a 45 tones……………………………  1,17 €/ tona. 
Tram tercer, més de 45 tones……………………………  2,55 €/ tona.  
 
 
Quota de servei (euros/mes/comptador): 1,44 € 
 
 
C) DRETS DE CONNEXIONS I EXTENSIÓ  
 
La tarifa única per connexió i “acometida”, queda establerta en    507,32 € 
(amb independència que sigui o no de nova instal·lació).  
 
Nova connexió després de tall o precintat del subministrament  
per falta de pagament         100,00 € 
 

La tarifa anterior haurà de sotmetre’s a l’aprovació de l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma i serà publicada posteriorment en el Butlletí de la Comunitat.  
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Article 6è.-Comptadors. 
 
 El comptador, prèvia instància de l`interessat dirigida al Sr. Batle i presentada a 
les oficines d`aquest Ajuntament, serà subministrat per aquest. El seu import serà 
sufragat pel particular afectat. La instal·lació del ressenyat comptador també la 
realitzarà l`Ajuntament i les despeses que tot això ocasioni també aniran a càrrec del 
particular afectat. 
 
Article 7è.-Meritació.  
 
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s' iniciï la 
prestació del servei, amb periodicitat trimestral.  
 
2. Les quotes es meritaran el primer dia de cada trimestre natural, excepte que la 
meritació de la taxa es produís amb posterioritat a l'esmentada data, en el cas de la qual 
serà a partir la data en què es produeixi la meritació. 
 
Article 8è.-Obligació de pagament  

 
 El pagament de les taxes s’efectuarà mitjançant rebuts trimestrals i s’hauran de 
pagar per domiciliació bancària.  
 
 Les despeses ocasionades pels rebuts retornats pels bancs, aniran a càrrec del 
titular del rebut. 
 
 Transcorregut dos mesos en què es posen al cobrament els rebuts per 
subministrament, si no s’ha fet efectiu el pagament, s’iniciarà el període executiu que 
comporta el pagament de rebut amb recàrrec i interessos de demora, i donarà lloc a tall 
o precintat del subministrament per falta de pagament.  
 
 Una vegada tallat o precintat el subministrament per falta de pagament, el titular 
de l’immoble haurà de procedir a tornar a sol·licitar la connexió previ pagament de 150 
€. 
 
  
Article 9è.- Infraccions i sancions.  
 

Tot el que es refereixi a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les 
sancions que en el seu cas, corresponguin, es regirà pel que disposen els articles  77 i 
següents de la Llei general tributària. 

 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
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L’acord d’imposició d’aquesta taxa i el de l’Ordenança fiscal reguladora el va 

aprovar el Ple d’aquest Ajuntament, el  14  de setembre de 2000. Començarà a regir el 
dia 1 de gener de 2000 i seguirà en vigor fins que se n' acordi la derogació o 
modificació expressa.  
 


