ORDENANÇA FISCAL NÚM 2.18.- TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.

Article 1r. Fonament legal i naturalesa.
D’acord amb el què disposen els articles 133 i 142 de la Constitució, articles 106 de la Llei
7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 15 a 27 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, amb la redacció donada per la
Llei 25/1998 de 13 de juliol i R.D.L. 2/2004, s’estableix una taxa per la prestació del servei o
realització de l’activitat de subministrament d’aigua, que es regirà per la present Ordenança
fiscal, les normes de la qual s’atenen al disposat a l’article 57 de l’esmentada Llei 39/1988 amb
la redacció donada pel R.D.L. 2/2004.
Article 2n. Fet imposable i obligats al pagament.
1. El fet imposable està constituït pel subministrament d’aigua.
2. Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, els que es
beneficien dels serveis o activitats prestats per aquest ajuntament pel
subministrament d’aigua.
Els subjectes passius, o obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta
ordenança, són en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques així
com les entitats a que fa referència l’article 35 de la Llei General Tributària.
a) Que disfrutin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic local en
benefici particular, d’acord amb algun dels supòsits previstos a l’article 20.3 de
la Llei d’Hisendes Locals.
b) Que sol·licitin o resultin beneficiats o afectats pels serveis o activitats locals
que prestin o realitzin les Entitats Locals, d’acord amb algun dels supòsits
previstos a l’article 20.4 de la Llei d’Hisendes Locals.
Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels
immobles.
Article 3r. Responsables.
Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions tributàries les
persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
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 43 de la Llei general tributària.

Article 4art. Quantia.
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, serà la fixada en la tarifa
continguda al següent apartat.
2. La tarifa de la taxa serà la següent.
TRIMESTRAL
- Consum domèstic i industrial:
Mínim de 30m3 a 0,406836 €/m3
de 31 a 45 m3 a 0,712127 €/m3
més de 45 m3 a 2,475558 €/m3
- Conservació de comptadors domèstic al trimestre
2,262630 €
- Conservació de comptador industrial al trimestre
- Connexió a la xarxa general
- Canvi de nom
- Comptador d’aigua

2,492172 €
200,0000 €
50,0000 €
el que costi la compra

Article 5è. Subministrament i normes de gestió.
Tota persona interessada en obtenir el subministrament d’aigua, haurà de demanar-ho a
l’Ajuntament, el qual després de comprovar que el sol·licitant reuneix totes les condicions per
poder efectuar la connexió a la xarxa general, li donarà la llicència que l’autoritzi a fer la
connexió.
Tota autorització per connectar a la xarxa general d’aigües obligarà al sol·licitant a instal·lar en
la propietat un comptador – del model que li marcarà l’Ajuntament -, el qual haurà de col·locar
fora de l’edifici, en un lloc visible i de fàcil accés, per tal de permetre la lectura del consum que
marqui. Així mateix, haurà d’instal·lar una portella que tanqui el comptador –- del model que
també li assenyalarà l’Ajuntament---.
L’abastament o subministrament d’aigua d’aquest Municipi, és un servei municipal, que
l’Ajuntament té concedit a l’empresa Aigües de Catalunya.
El servei és obligatori per a tothom qui tingui una propietat en el casc urbà del Municipi, i per
tant tota persona que disposi d’un edifici amb llicència municipal dins la localitat, està obligada
a demanar la connexió a la xarxa general, si aquesta no es troba a una distància superior a 100
metres de la propietat del sol·licitant.
Quan amb ocasió de la connexió a la xarxa general, es produeixin desperfectes en el paviment
o instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els obligats al pagament
quedaran obligats al reintegrament total de les despeses de reconstrucció i reparació de dits
desperfectes, o a l’arranjament dels danys causats.
Les quanties exigibles per l’aplicació de la tarifa d’aquesta Ordenança es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes de temps assenyalats als
respectius epígrafs.

Les baixes hauran de cursar-se, com a molt tard, l’últim dia laborable del respectiu període, per
a fer efecte a partir del següent. Els que incompleixin l’obligació seguiran subjectes al
pagament de l’exacció.
Les altes que es produeixin dins l’exercici, faran efectes de la data en que neix l’obligació de
contribuir; per l’administració es procedirà a notificar als subjectes passius la liquidació
corresponent a l’alta al padró, amb expressió:
a) Dels elements essencials de la liquidació.
b) Dels medis d’impugnació que puguin ser exercits, amb indicació de terminis
organismes en els quals hauran de ser interposats.
c) Del lloc, termini i forma en què haurà d’ésser satisfet el deute tributari.
1. L’obligació al pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix:
a) Tractant-se de sol·licituds per fer les connexions a la xarxa general, en el moment de
presentar la petició.
b) Tractant-se de conservació de comptadors i consums d’aigua, en el moment en què
comença la prestació del
servei, amb periodicitat trimestral.
Quan s’autoritzi una connexió a la xarxa general, encara que no s’hagi efectuat o instal·lat el
comptador, el beneficiari restarà obligat a pagar la quota mínima des del bimestre següent a la
data de la concessió.
El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Tractant-se de connexions a la xarxa general, per ingrés directe a la Dipositària
municipal, o en el lloc on estableixi l’Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència
corresponent.
b) Tractant-se de consums i conservació de comptadors, en les oficines municipals, una
vegada s’hagi comunicat al obligat el pagament, la quantia que li correspon, en els terminis
que per als impostos assenyala el Reglament General de Recaptació.
Article 7è. Exempcions, reduccions i bonificacions.
No es podran concedir altres exempcions, reduccions o bonificacions que les determinades a la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quan alguna persona al·legui que té dret a alguna reducció, bonificació o exempció, haurà de
demostrar davant l’Ajuntament que realment té dret a ella, aportant la legislació o tractat per
mitjà del qual aquesta existeix.
Article 8è. Normes de gestió, liquidació, inspecció, recaptació, infraccions, penalitat, etc.
En allò no previst en aquesta Ordenança, la gestió, liquidació, inspecció, recaptació,
infraccions, penalitat, etc. es realitzarà d’acord amb el que determina la Llei General Tributària,

la Llei 39/1988, i altres disposicions reguladores de la matèria, així com les normes dictades o
que es dictin per al desenvolupament d’aquelles o per l’aplicació de les taxes.
Si l’Ajuntament delega en la Diputació provincial de Tarragona, les facultats de gestió de
l’impost i aquesta delegació és acceptada, les normes contingudes en l’article anterior seran
aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada, sens perjudici de les que li
són pròpies.
Si el servei es presta mitjançant concessió, o qualsevol altra forma indirecta, s’aplicaran a més
a més les normes que a aquest mitjà de prestació de servei li són aplicables.
Article 9è. Infraccions, sancions, via d’apressament i partides fallides.
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions així com a la determinació de les sancions
que per les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim establert a la Llei General
Tributària, altres disposicions que regulin aquesta matèria, i aquelles altres que les
complementin o desenvolupin.
Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari i la seva pròrroga, es faran
efectives per la via d’apressament, amb subjecció a les normes del Reglament General de
Recaptació.
Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagin pogut ferse efectives pel procediment d’apressament, per la declaració del qual, es formalitzarà l’oportú
expedient d’acord amb el què preveu el vigent Reglament General de Recaptació.
Vigència.
La present ordenança reguladora de la taxa, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir de la seva aprovació, continuant
en vigor fins que s’acordi la seva modificació o derogació.
Aprovació.
La present ordenança que consta de 9 articles, fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en la
seva sessió del dia 11 d’abril de 2006.
Modificada parcialment en Ple celebrat el dia 18 d’abril i publicada l’aprovació definitiva en el
BOPT de 9 de juny de 2012.

