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15 - TAXA REGULADORA  
DEL SERVEI D’ABASTIMENT D’AIGUA 

 
 
Article 1. Fonamentació jurídica. 
De conformitat amb l’article 57 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament acorda 
l’establiment, imposició i ordenació de taxa per la prestació del servei 
d’abastament d’aigua. 
 
Article 2. Fet imposable. 
Són, de conformitat amb l’article 20 del RDL 2/2004: 
- El servei públic d’abastiment d’aigua 
- Els treballs tècnics i administratius per tal de donar llicència per connectar a la 
xarxa municipal. 
- El subministrament i la col·locació dels comptadors i instal·lacions anàlogues. 
 
Article 3. Subjectes passius i responsables. 
 
3.1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les 
persones físiques i jurídiques, àdhuc les entitats a què es refereix l’article 36 de 
la Llei 58/2003 General Tributària, que es beneficiïn dels serveis o les activitats 
prestats o realitzats per aquest Ajuntament a què es refereix l’article anterior. 
 
3.2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el 
propietari de l’immoble, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes 
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.  
 
3.3. Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries 
dels subjectes passius, les persones físiques i jurídiques i les entitats de l’article 
35.4 de la Llei 58/2003 General Tributària. 
 
3.4. Respondran del pagament dels deutes del contracte, els seus hereus en 
cas de defunció, o els nous propietaris en cas de transmissions. 
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Article 4. Quota tributària 
La quota es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
 

Component tarifari  Import 
A - Tarifes de subministrament d’aigua  
Quota de servei:  
Nucli urbà 4,84€/uc/mes 
Resta municipi 6,02€/uc/mes 
Preu del subministrament  
Noves inversions  
General 0,0812€/m3 

Nucli urbà  
Fins a 10 m3/mes 0,7117€/m3 

De 10 a 20 m3/mes 0,7923€/m3 

Excés de 20 m3/mes 1,1239€/m3 

Resta municipi  
Fins a 10 m3/mes 1,0918€/m3 
De 10 a 20 m3/mes 1,2428€/m3 
Excés de 20 m3/mes 1,5510€/m3 
B - Conservació d’escomeses i comptadors 0,80€/ab/mes 
C - Drets de connexió:  
Zona urbana 150,00€ 
Zona no urbana 500,00€ 

 
 
Article 5. Exempcions, bonificacions i reduccions 
De conformitat amb l’article 9 del RDL 2/2004 TRLHL, no es podran reconèixer 
altres beneficis fiscals que els expressament previstos en les normes amb rang 
de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals. 
 
Article 6. Meritació 
6.1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta 
ordenança des del moment en què s’inicia la prestació del servei, amb 
periodicitat trimestral. 
6.2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la prestació, a qui 
estigui obligat de realitzar-lo, de la factura corresponent. 
6.3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest 
cas s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant els darrers deu dies del 
termini de pagament voluntari. 
 
Article 7. Obligació en relació al servei de claveg ueram 
Les peticions de nous subministraments en zona urbana aniran necessàriament 
lligades a la petició de connexió del servei de clavegueram, segons les 
condicions del reglament i ordenança d’aquest servei. 
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Article 8. Impost sobre el valor afegit. 
D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada 
a l’impost sobre el valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu. 
 
Article 9. Infraccions i sancions. 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la 
Llei general tributària i la normativa que la desplega i el Reglament del servei 
municipal d’aigües. 
 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal o la seva modificació entrarà en vigor el dia següent 
de que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà vigent 
mentre no s’aprovi la seva modificació o derogació. 


