O R D E N A N Ç A F IS C A L
T A X A P E L S U B M IN IS T R A M E N T D 'A IG U A
Article 1er. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 24 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 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa pel subministrament d’aigua, que es regirà per aquesta ordenança
Article 2on. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per
subministrament d’aigua, inclosos els drets de connexió i utilització de comptadors i
instal.lacions anàlogues.
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Article 3er. Subjectes passius.
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 de subministrament d’aigua.
Article 4rt.- Responsables.
1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que
siguin causants d’una infracció tributària o que col.laborin a cometre-la.
2.- Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les
seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
3.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.
4.- Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran
subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
5.- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediement previst
a la Llei General Tributària.
6.- Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els subministraments, i
serveis objecte d’aquesta taxa per a l’exercici d’explotacions i activitats econòmiques,
podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat
econòmica.

7.- L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat
del titular actual, podrà sol.licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants
de l’exercici de l’explotació esmentada.
Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol.licitant restarà exempt de
responsabilitat pels deutes existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 5è.- Quantia.
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes que es contenen en l'annex.
2.- Les tarifes d'aquesta taxa seran les que figuren a l'annex
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Article 6è. Obligació al pagament.
1.- L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des del
moment que s'iniciï la prestació del servei, amb periodicitat.
2.- El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà mitjançant ingrés directe en la dipositaria
municipal o allà on establís l’Excm. Ajuntament.
3.- Els deutes per taxes poden exigir-se pel procediment administratiu d’apremi,
segons estableix l’article 47.3 de la llei 3/1988, de 28 de desembre.
Article 7è. Bonificacions
Gaudiran d´una bonificació del 100% de la quota tributària, els subjectes passius que tinguin
uns ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional, sempre que es tracti de
contribuents monoparentals i que l´ immoble sigui l´habitatge habitual i únic de la família.
Aquesta residència habitual s´acredita mitjançant l´empadronament a l´habitatge.
En els casos de contribuents no monoparentals, per a poder gaudir de la bonificació del
100% de la quota tributària, caldrà que cap dels membres de la unitat familiar obtinguin uns
ingressos bruts anuals superiors al Salari Mínim Interprofessional i que l´immoble sigui
l´habitatge habitual i únic de la família. Aquesta residència habitual s´acredita mitjançant
l´empadronament de tots els membres de la família a l´habitatge.
Per poder gaudir d´aquestes bonificacions, caldrà que el subjecte passiu ho sol.liciti de
forma expressa anualment
Annex de tarifes. Taxa de consum:
Mínim consum facturable
Trams

18 m3/trimestre

Trams trimestrals

Taxa consum

Primer tram

Fins a 27 m³/trimestre

0,3765 €/m³

Segon tram

De
27
m³
m³/trimestre

a

45

0,5020 €/m³

Tercer tram

De
45
m³
m³/trimestre

a

54

0,7531 €/m³

Quart tram

Més de 54 m³/trimestre

Ús industrial i
assimilable
Consum real

0,4063 €/m³

•
•
•
•
•
•
•

Conservació de comptadors
1,40 euros/trimestre
Taxa clavegueram
0,089 euros/trimestre
Cofre comptador 13 mm aïllat
61,24 €
Comptador de 13 mm
35,00 €
Comptador amb sistema de lectura mòbil per ràdio
Freqüència
85,00 €
Fiança
12,02 €
Instal.lacio i canvi de comptador glaçat 13 mm
110,00 €
Instal.lació i drets de connexió comptador 13 mm
173,14 €
Instal.lació i drets de connexió comptador 13 mm a bateria
210,25 €
Instal.lació i drets de connexió comptador 13 mm propi
138,14 €
Joc de vàlvules entrada i sortida de bateria
37,11 €
Preu hora operari 1a
20,00 €

•
•
•
•
•
•
•

Instal.lació escomesa 3/4 “
Instal.lació escomesa 1 “
Instal.lació escomesa 11/4 “
Instal.lació escomesa 11/2 “
Instal.lació escomesa 2 “
Instal.lació escomesa 2 ½”
Instal.lació escomesa 3”

406,36 €
435,47 €
521,98 €
600,74 €
663,95 €
843,25 €
952,82 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instal.lació bateria comptadors 4 pletines
Instal.lació bateria comptadors 6 pletines
Instal.lació bateria comptadors 8 pletines
Instal.lació bateria comptadors 10 pletines
Instal.lació bateria comptadors 12 pletines
Instal.lació bateria comptadors 14 pletines
Instal.lació bateria comptadors 16 pletines
Instal.lació bateria comptadors 18 pletines
Instal.lació bateria comptadors 20 pletines

293,99 €
334,63 €
424,93 €
477,33 €
513,99 €
562,68 €
683,34 €
717,17 €
759,74 €”

•
•
•
•
•
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0,8620 €/m³

Disposició final
La present Ordenança Fiscal aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 17
de juny de 2020 i publicada en el BOP número 159 de data 18 d’agost de 2020, regirà a
partir d´aquesta data i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

